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YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2015 tarihli ve 29228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tezli yüksek lisans programlarına girebilmek için değerlendirmede ALES’ten alınan

notun %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i ve yabancı dil sınav notunun %15’i

esas alınır. Genel başarı notu en az 60 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi

içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir.

Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara

öncelik verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA ALBERK QA ULUSLARARASI

TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.’NİN

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-09)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2015-21)

MADDE 1 – 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malze-

melerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Alberk QA Uluslararası

Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ  (Tebliğ No: YİG/2010-09)’in metninde geçen “Bayındırlık

ve İskan” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/1/2015 29228
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 23/2/2012 ta-

rihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve

Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak ha-

zırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/51)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35) ile

başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması

neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
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Dayanak

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ASCHEM: Aschem Petrokimya Sanayi Anonim Şirketini,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyetini,

e) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

g) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 4 – (1) Yerli üretici ASCHEM tarafından yapılan başvuru üzerine, Mısır men-

şeli 3903.19.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “Polistiren - Diğerleri” için 30/11/2014 tarihli

ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35) ile başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping

soruşturması tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yapılan ince-

leme sonucunda, şikayet başvurusunda bulunan ASCHEM firmasının yerli üretim dalını temsil

niteliğini haiz bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, adı geçen firma bu Tebliğin ilgili bö-

lümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-30/9/2014 tarihleri arası soruştur-

ma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için

1/1/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.
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İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakan-

lıkça tespit edilen ithalatçılarına, Mısır’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru

formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla

Mısır’ın Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe (Tebliğ No:

2014/35), başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına erişim hakkında bilgi veril-

miştir.

(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış

olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep

edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği

tespit edilen 10 ithalatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. 3 fir-

madan yanıt alınmıştır.

(5) Şikayet sahibi firmanın beyanı üzerine Mısır’da yerleşik polistiren üreticisi olduğu

bilinen 1 firmaya (Esytrenics - Egyptian Styrene & Polystyrene Production Company) soruş-

turma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısı yapılmıştır. Anılan

firma soru formuna yanıt vermiştir. Ancak, bahse konu firma tarafından sunulan yanıtların talep

edilen şekilde ve içerikte sunulmadığı tespit edildiğinden Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde ön-

görüldüğü üzere eksik olan verilere yönelik olarak eldeki en iyi verilere müracaat edilmiştir.

(6) Soruşturma kapsamında, ithalatçı soru formunu doldurarak Bakanlığa ileten firma-

ların yanıtları incelenmiştir.

(7) Yukarıda sıralanan ithalatçı ve ihracatçı firmalar haricinde Mısır Sanayi, Ticaret ve

Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler Bakanlığı, soruşturmanın açılışı sonrasında soruşturma kap-

samında ilgili taraf olarak kabul edilme talebini Bakanlığa iletmiş ve bu talebi kabul edilmiştir.

(8) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içeren

Nihai Bildirim Raporu ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Nihai Bildirim Raporuna ilişkin

olarak yerli üretici firma ile 1 ithalatçı firmanın yazılı görüşü alınmıştır. Ayrıca, soruşturma es-

nasında ilgili taraf olarak kabul edilen Mısır Sanayi, Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli Giri-

şimler Bakanlığı da Nihai Bildirim Raporuna ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmuştur.

(9) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı talepleri karşılan-

mıştır. Bu çerçevede, Nihai Bildirim Raporunun yayımlanması ve tarafların anılan rapora ilişkin

görüşlerini bildirme süresinin bitimi sonrasında üretici firma, ithalatçı firma ve Mısır Sanayi,

Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile bir kamu

dinleme toplantısı düzenlenmiştir. Bu şekilde, tüm ilgili taraflara soruşturma ile ilgili konularda
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görüş ve iddialarını sözlü olarak da sunma fırsatı tanınmıştır. Anılan toplantıda konuya ilişkin

olarak dile getirilen görüşler toplantı sonrasında taraflarca bir kez daha yazılı olarak sunul-

muştur.

(10) Tarafların soruşturma süresince ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-

lenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu raporun

ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olma-

yan nüshaları talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici ASCHEM

firmasının Adana’da yerleşik idari ofisleri ile üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruştur-

ması gerçekleştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün piyasada polistiren olarak bilinen, Türk Gümrük

Tarife Cetvelinde “3903.19.00.00.00-Diğerleri” GTİP’i altında sınıflandırılan stiren polimer-

leridir.

(2) Bahse konu GTİP altında sınıflandırılan Stiren Polimerleri Genel Maksatlı Polistiren

(GPPS) ve Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren (HIPS) olmak üzere iki tip polistireni kapsar.

(3) GPPS (Genel Maksatlı Polistiren): Camsı görünüşlü ve camsı özellikler taşıyan şef-

faf kırılgan bir malzemedir. Buzdolabı endüstrisinde sebzelik, yumurtalık, damlalık ve benzeri

dolap içi dekoratif malzeme üretiminde kullanılır. En önemli kullanım alanlarından bir tanesi

inşaat izolasyonunda kullanılan ‘Extrude köpük levha’ dır. Bunların haricinde, tek kullanımlık

‘fast food’ ambalaj malzemesi, bardak, çatal, bıçak, CD kutusu ve benzeri ürünlerin üretiminde

de kullanılır.

(4) HIPS (Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren): Bütadien kauçuğunun stiren monomer

çözeltisinden üretilen opak, esnek, yüksek darbe dayanımına ve yüksek uzama oranına sahip

bir polistiren plastiğidir. TV, buzdolabı, bilgisayar kasası gibi beyaz ve kahverengi eşya kasa-

larında, yoğurt ve ayran kapları gibi gıda ambalajlarında ve tek kullanımlık tabak çatal kaşık

üretiminde kullanılır.

(5) Soruşturmaya konu ürünün bazı ithalatçıları, yerli üreticinin iç piyasa ihtiyaçlarını

tek başına karşılayacak yeterli üretimi bulunmadığını ve ihracatçı firma tarafından üretimi ya-

pılan tüm ürün tiplerini üretemediğini ifade etmiştir. Yerli üreticinin toplam üretimi iç piyasa

ihtiyaçlarını karşılar miktarda olmamakla beraber, anılan firma tarafından, ihracatçı firma ta-

rafından üretimi yapılan tüm tiplerin kendilerince üretildiği belirtilmiştir.
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(6) Gerek soruşturma esnasında ilgili taraflarca sunulan bilgi ve belgelerin incelenme-

sinden gerekse üreticiler nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama çalışmalarındaki tespitler

çerçevesinde, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim tarafından imal edilen ürün arasında üre-

tim teknolojisi, teknik özellikleri, kullanım alanları ve tüketici algılaması bakımından farklılık

olmadığı görülmüştür. Soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünler ile YÜD tarafından

üretilen ürünlerin doğrudan rekabet içinde bulunduğu da tespit edildiğinden YÜD tarafından

üretilen ürünün Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesine benzer ürün olarak kabul edilebile-

ceği anlaşılmıştır.

(7) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uy-

gulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve

karşılığı eşya tanımıdır.

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

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

teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-30/9/2014 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir.

(2) Damping marjının hesaplanması aşamasında, normal değer ve ihraç fiyatının tespit

edilmesi için sırasıyla soru formuna yanıt veren ihracatçı firmanın verilerinden ve yerli üretici

tarafından beyan edilen üretim maliyetinden yararlanılmıştır.

(3) Üretici/ihracatçı firma tarafından sunulan verilerin, firmaya yönelik bireysel dam-

ping marjı hesaplanmasını mümkün kılacak nitelikte ve biçimde sunmadığı tespit edildiğinden

Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde eldeki en iyi verilere başvurulmuş ve Mısır’da yer-

leşik tüm üretici/ihracatçı firmaları kapsayacak şekilde damping marjı hesaplanmıştır.

Oluşturulmuş normal değer

MADDE 11 – (1) Üretici/ihracatçı firma tarafından sunulan verilerin normal değerin

tespitini mümkün kılacak içerik ve nitelikte olmaması ve soru formunda talep edilen biçimde

sunulmaması nedeniyle, oluşturulmuş normal değer, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde

eldeki en iyi verilere başvurularak yerli üretim dalının en çok üretimini ve satışını gerçekleş-

tirdiği polistiren GPPS ürününe ilişkin veriler temelinde tespit edilmiştir.

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) İşbirliği yapan üretici/ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak

Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmesi gerekmektedir.
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(2) Ancak, ihracatçı firmanın soru formuna verdiği yanıtlar ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı

tespitini mümkün kılmamış; bu kapsamda Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde üretici/ih-

racatçı firmanın ihraç fiyatı tespitini mümkün kılabilecek nitelik taşıyan polistiren GPPS ürü-

nündeki verisi ihraç fiyatı olarak değerlendirilmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

ihraç fiyatı, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde fabrika çıkış aşa-

masında karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ilgili taraflarca fiyat kar-

şılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş; tip ve kalite sınıflandırması, ta-

şıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticari aşa-

ma farklılığı gibi hususlar dikkate alınmıştır.

Damping marjları

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları,

normal değer ile ihraç fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu kapsamda 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki açıklamalar çerçevesinde Mısır’da

yerleşik tüm üretici/ihracatçı firmalar için CIF değerin yüzdesi olarak tespit edilen damping

marjı %11,3’tür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke

menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir

artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2012-2014 yılları olarak be-

lirlenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan

ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalat rakamları incelenirken, Adana

Yumurtalık Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren başvuru sahibi firmanın serbest bölgede üretim

yapıyor olması ve Türk Gümrük Bölgesine benzer ürünü ihraç etmesi nedeniyle kayıtlarda

mükerrerliği önlemek amacıyla ithalat olarak yer alan satışları TÜİK ithalat verilerinden hariç

tutulmuştur.

(2) Bu kapsamda, anılan ürünün genel ithalatı 2012 yılında 237.953 ton, 2013 yılında

230.712 ton ve 2014 yılında ise 206.827 ton olarak gerçekleşmiştir.
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(3) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları 2012 yılında 1.813 ABD Doları/Ton iken

2013 yılında bu rakam 2.020 ABD Doları/Ton seviyesine yükselmiş, 2014 yılında ise 1.927

ABD Doları/Ton seviyesine gerilemiştir.

Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 17 – (1) Mısır menşeli söz konusu ürünün ithalatının 2012 yılında 923 ton,

2013 yılında 27.836 ton ve 2014 yılında ise 44.024 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) 2012 yılında genel ithalat içerisindeki payı %1’in altında olan Mısır menşeli ithalatın

payı 2013 yılında % 12’ye, 2014 yılında ise %21’e yükselmiştir.

(3) TÜİK verilerine göre Mısır’dan gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları,

2012 yılında 797 ABD Doları/Ton, 2013 yılında 1.856 ABD Doları/Ton ve 2014 yılında ise

1.789 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

(4) 2012-2014 yılları arasında anılan ülke menşeli ürünün birim fiyatları, genel ithalat

birim fiyatlarının altında yer almıştır.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat

MADDE 18 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalata bakıldığında, 2012 yılında

237.029 ton olan ithalat miktarının, 2013 yılında 202.875 tona yükseldiği, 2014 yılında ise

162.803 tona gerilediği görülmektedir.

(2) Bahse konu üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına

bakıldığında 2012 yılında 1.816 ABD Doları/Ton olan birim fiyatın 2013 yılında 2.043 ABD

Doları/Tona yükseldiği, 2014 yılında ise 1.965 ABD Doları/Tona gerilediği anlaşılmaktadır.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 19 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar büyüklüğünün tespit

edilmesi için yerli üreticinin toplam yurt içi satış miktarı ile toplam ithalat miktarı toplanmıştır.

Buna göre 2012 yılında 100 birim kabul edilen toplam benzer mal tüketimi, 2013 yılında 95

birime, 2014 yılında ise 88 birime gerilemiştir.

(2) YÜD’ün toplam Türkiye piyasasından aldığı pazar payı 2012 yılı için 100 birim

olarak kabul edildiğinde 2013 yılında bunun 90 birime gerilediği, 2014 yılında ise 109 birime

yükseldiği görülmektedir.

(3) Mısır menşeli ithalatın toplam Türkiye pazarından aldığı pay 2012 yılı için 100

birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında bu payın 3.174 birime, 2014 yılında ise 5.391 birime

yükseldiği görülmektedir.

(4) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın toplam pazar payı endeksine bakıldığında ise 2012

yılında 100 birim olan endeks değerinin 2013 yılında 90 birime, 2014 yılında ise 78 birime ge-

rilediği görülmektedir.
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ALTINCI BÖLÜM

Dampingli İthalatın Yerli Üretici Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı

MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken yerli üretim

dalının fiyatları ile ihracatçı firma tarafından sunulan ihraç fiyatı dikkate alınarak fiyat kırılması

hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt

içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat kırılması ve baskısı analizinde, soruşturma konusu ürünün sınıflandırıldığı

GTİP’in niteliği nedeniyle soruşturma konusu ülkeden yapılan toplam ithalat verileri kullanı-

lamamıştır. Bu kapsamda, fiyat kırılması hesabı, 2014 yılı için ve soruşturma kapsamında soru

formunu cevaplayan ihracatçı firma tarafından sunulan kullanılabilir nitelikteki verilerin ince-

lenmesi sonucu tespit edilen ihraç fiyatı dikkate alınarak yapılmıştır. Bu kapsamda, ihraç fiya-

tının tespitinde Ocak 2014 içerisinde gerçekleşen GPPS tipi polistirene ilişkin veriler dikkate

alınmıştır.

(3) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yurt içi pazara giriş fiyatı bulunurken CIF

ithal fiyatlarına gümrüklerde gerçekleşen diğer masraflar için %2 oranında ilave yapılmıştır.

Mısır menşeli soruşturma konusu ürün için geçerli olan gümrük vergisi oranı %0’dır.

(4) Yerli üretim dalının yurtiçi satış birim fiyatları değerlendirilirken Ocak 2014 döne-

mindeki polistiren GPPS türündeki ürüne ilişkin fiyatlar ve ticari maliyet dikkate alınmıştır.

(5) Buna göre, ihracatçı firmanın yerli üretim dalının yurtiçi fiyatlarını CIF ihraç fiya-

tına göre 2014 yılında %X düzeyinde kırdığı ve %1X oranında baskıladığı tespit edilmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 21 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi

firmanın soruşturma konusu ürüne ait 2012-2014 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır. Yö-

netmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının

ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde YÜD’ün

üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, is-

tihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı,

net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.
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(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL

bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanı-

larak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2012 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı.

1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2013 yılında 93’e

gerilemiş, 2014 yılında ise 104 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’ün kapasitesi 2012-2014 yılları arasında değişiklik göstermemiştir. Kapasite

kullanım oranı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında 93 birime

gerilemiş, 2014 yılında ise 104 birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi satışlar.

1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2013 yılında

85 birime gerilemiş, 2014 yılında ise 96 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2012 yılında 100 olan

endeksin 2013 yılında 99’a gerilediği, 2014 yılında ise 112 birim olarak gerçekleştiği görül-

mektedir.

c) İhracat.

1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi, 2013 yılında

307’ye, 2014 yılında ise 556 birime yükselmiştir.

ç) Pazar payı.

1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketiminin 2012-2014 yıllarında azaldığı görül-

mektedir. Yurtiçi tüketim 2012 yılı için 100 birim olarak alındığında, 2013 yılında bu rakamın

95’e, 2014 yılında ise 88’e gerilediği görülmektedir.

2) YÜD’ün pazar payına bakıldığında ise 2012 yılı 100 birim olarak alındığında, bu

payın 2013 yılında 90, 2014 yılında ise 109 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

d) Yurt içi fiyatlar.

1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi, 2012 yılı

için 100 birim olarak alındığında, endeksin 2013 yılında 116 ve 2014 yılında ise 117 birim ola-

rak gerçekleştiği görülmektedir.

e) Maliyetler.

1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında artış göstererek 114’e ulaşmış, 2014 yılında ise 117 olarak gerçekleş-

miştir.

f) Stoklar.

1) YÜD’ün ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, 2012 yılında 100 olan stok dü-

zeyi endeksinin, 2013 yılında 177’ye yükseldiği, 2014 yılında ise 102 birim olarak gerçekleştiği

görülmektedir. 2013 yılında stok çevrim hızının da artan stok miktarı ve düşen yurtiçi satış
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miktarları nedeniyle gerilediği görülmektedir. Bu itibarla, 2012 yılında 100 birim olan stok

çevrim hızı takip eden iki yılda sırasıyla 50 ve 101 birim olarak gerçekleşmiştir.

g) İstihdam.

1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi, 2012-2014 yılları arasında

sabit kalmıştır.

ğ) Verimlilik.

1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında 93’e düşmüş, 2014 yılında ise 104 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Kârlılık.

1) YÜD’ün ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alı-

narak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılında 100 olarak kabul edilmiştir.

Endeks değeri 2012 ve 2014 yılları için sırasıyla 915 ve 633 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Nakit akışı.

1) YÜD’ün ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılında 100 birim

iken, 2013 yılında 176, 2014 yılında ise 166 birim olarak gerçekleşmiştir.

i) Büyüme.

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2012 yılında reel

olarak 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 109 ve 103 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Sermaye artışı.

1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla bütün faaliyetlerinde kul-

lanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan öz ser-

maye endeksi, 2013 yılında 118 birime yükselmiş, 2014 yılında ise 132 birim olarak gerçek-

leşmiştir.

k) Yatırımlardaki artış.

1) Firmanın 2012 yılında 100 birim olan tevsi yatırımları endeksi 2013 yılında 681 bi-

rime yükselmiş, 2014 yılında ise 1.832 birim olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerine bakıldığında, inceleme döneminde

üretim, yurt içi satış miktarı, maliyet, stok miktarı ve stok çevrim hızı gibi göstergelerinde dal-

galanmalar yaşandığı gözlenmektedir. 2013 yılında üretim miktarında görülen düşüş kapasite

kullanım oranını da etkilemiştir.

(2) Yurtiçi satışlarda birim karlılık ve toplam karlılık oranının 2014 yılında 2013 yılına

oranla cari verilerle gerileme kaydettiği tespit edilmiştir. Karlılıkta gözlemlenen gerilemenin

doğrudan etkisi nakit akışı üzerinde görülmekte olup 2013 yılından 2014 yılına geçişte nakit

akışında eksilme söz konusu olmuştur.
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(3) Yurtiçi birim satış fiyatlarının artış hızı ile ticari birim maliyetin artış hızı mukayese

edildiğinde 2013 yılından 2014 yılına geçişte firmanın ticari maliyetteki artışı aynı hızda yurt

içi satış fiyatlarına yansıtamadığı görülmektedir. Bu durum, karlılığı etkileyerek gerek yurtiçi

satış fiyatlarındaki karlılığın gerekse toplam karlılığın 2014 yılında gerilemesine neden olmuştur.

(4) 2012-2014 yılları arasında YÜD’ün pazar payında da dalgalanma gözlenmiştir. İn-

celenen dönemde Türkiye pazarında küçülme gerçekleştiği görülmekle birlikte, özellikle Mısır

menşeli söz konusu ürünün Türkiye’ye girişinde önemli bir artış yaşandığı, 2013 yılında

YÜD’ün ve diğer ülkeler pazar payının zarar gördüğü; zira Mısır menşeli ithalat 2012 yılı için

100 birim olarak kabul edildiğinde, 2014 yılı ithalatının 4.768 birime yükseldiği görülmektedir.

(5) Zarar incelemesine temel teşkil eden veriler bütüncül olarak incelendiğinde, bilhassa

yurtiçi birim karlılıkta, toplam birim karlılıkta, nakit akışında, maliyetlerdeki artışı yurtiçi satış

fiyatlarına yansıtma kabiliyetinde ortaya çıkan bozulma ve diğer ekonomik göstergelerde göz-

lemlenen dalgalanma birlikte değerlendirildiğinde yerli üretim dalının zarar haliyle karşı karşıya

kaldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 23 – (1) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasında

hem miktar hem de değer temelinde artış gösterdiği ve bu artışa koşut olarak yurt içi piyasadan

aldığı toplam pazar payının YÜD aleyhine yükseldiği tespit edilmiştir. 2012-2014 yılları ara-

sında toplam Türkiye tüketiminde yaşanan düşüşe karşın, aynı dönemde Mısır menşeli ithalatın

pazar payını katlayarak artırdığı görülmüştür. Bu artışla eş yönlü biçimde anılan dönemde

YÜD’ün pazar payı 2013 yılında bir önceki yıla oranla gerileme kaydetmiş, 2014 yılında ise

tekrar bir artış sergileyebilmiştir. Ancak bu artış oranı Mısır’ın pazar payını artırma hızıyla

mukayese edilebilir düzeyde değildir. Buna karşın, diğer ülkelerin pazar payı 2012-2014 yılları

arasında bir düşüş yaşamış ve bu düşüş büyük oranla Mısır menşeli ithalatın artmasından kay-

naklanmıştır.

(2) Öte yandan, dampingli olduğu tespit edilen ithalatın fiyatlarının 2014 yılında yerli

üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir. Tespit edilen damping

marjının seviyesi de dikkate alındığında hâlihazırda, artan dampingli ithalat nedeniyle, YÜD’ün

dampingli ithalat ile rekabet edebilmesinin güçleştiği değerlendirilmektedir.

(3) Bu tespitler ışığında, YÜD’ün ekonomik göstergelerinde gözlemlenen olumsuz ge-

lişmelerin dampingli ithalatın miktar ve birim fiyat temelindeki etkisiyle eşzamanlı görülmesi

sebebiyle, YÜD’de görülen maddi zarar ile dampingli ithalat arasında illiyet bağı olduğu so-

nucuna varılmıştır.
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(4) İlliyet bağı değerlendirmesi kapsamında zarara etki edebilecek diğer unsurların dam-

pinge konu ithalat ile zarar arasındaki nedensellik ilişkisini bütünüyle ortadan kaldıracak nite-

likte ve güçte olmadığı görülmüştür.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 24 – (1) 2012-2014 döneminde diğer ülkelerden yapılan ithalat miktarı % 20

oranında azalmıştır. Bu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın pazar payı, 2012 yılı için 100 birim

olarak kabul edildiğinde 2014 yılında bu rakamın dampingli ithalat nedeniyle 78 birime geri-

lediği görülmektedir. Mevcut durum itibarıyla üçüncü ülkeler menşeli ithalatın YÜD üzerinde

bir zarara yol açması mümkün görünmemektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere diğer

ülkelerin pazar payındaki düşüş büyük oranda Mısır menşeli ithalatın artışından kaynaklan-

makta olup, YÜD diğer ülkeler menşeli ithalatta yaşanan düşüşten pay alamamıştır.

(2) Son değerlendirmede Mısır haricinde diğer ihracatçı ülkelerden gerçekleşen ithalatın

miktar ve birim fiyatlarının Mısır menşeli dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde

oluşan zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldıracak güçte ve nitelikte olmadığı tespit edil-

miştir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Karar

MADDE 25 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında

zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi

Bakanının onayı ile aşağıda GTİP’i, eşya tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye itha-

latında tabloda belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu,

tanımı, menşe ülkesi ve üretici/ihracatçı firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 25 inci

maddede bulunan tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(III-37.1.a)

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım
Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’in 17 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki
bent ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, mev-
cut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“b) Yatırım ve kalkınma bankaları tarafından kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ser-
maye piyasası araçları üzerinde,”

“c) Yatırım ve kalkınma bankaları dışında kalan bankalar tarafından paylar, kaldıraçlı
işlemler ile pay endekslerine ya da paylara dayalı türev araçlar hariç olmak üzere sermaye pi-
yasası araçları üzerinde,”

“(2) Borsa mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, yatırım ve kalkınma bankalarının
birinci fıkranın (b) bendi kapsamında işlem aracılığı faaliyetinde bulunabilmeleri için halka
açık olmayan bir aracı kurumun tüm faaliyet izinlerinin iptali için talepte bulunarak yatırım
hizmet ve faaliyetlerinden çekilmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi ek-
lenmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“d) Kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba
uğratacak şekilde genel müşteriye ve talebe dayalı profesyonel müşteriye işlem yaptırılamaz.
Yatırımcının piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla zarara uğraması halinde söz
konusu zarar genel müşteriden ve talebe dayalı profesyonel müşteriden talep edilemez.”

“e) Talebe dayalı profesyonel müşteriler için, ilgili müşterinin yazılı olarak talep etmesi
halinde (d) bendinde yer alan hüküm uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci
fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(1) Portföy aracılığı faaliyeti Kuruldan izin almak kaydıyla,
a) Aracı kurumlar tarafından sermaye piyasası araçları üzerinde,
b) Yatırım ve kalkınma bankaları tarafından kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ser-

maye piyasası araçları üzerinde,
c) Yatırım ve kalkınma bankaları dışında kalan bankalar tarafından paylar, kaldıraçlı

işlemler ile paylara dayalı türev araçlar hariç olmak üzere sermaye piyasası araçları üzerinde,
borsa mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere yapılabilir.”
“(2) Borsa mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, yatırım ve kalkınma bankalarının

birinci fıkranın (b) bendi kapsamında portföy aracılığı faaliyetinde bulunabilmeleri için halka
açık olmayan bir aracı kurumun tüm faaliyet izinlerinin iptali için talepte bulunarak yatırım
hizmet ve faaliyetlerinden çekilmesi zorunludur.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba
uğratacak şekilde müşterilere genel müşteriye ve talebe dayalı profesyonel müşteriye işlem
yaptırılamaz. Yatırımcının piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla zarara uğraması
halinde söz konusu zarar genel müşteriden ve talebe dayalı profesyonel müşteriden talep edi-
lemez.”

“ç) Talebe dayalı profesyonel müşteriler için, ilgili müşterinin yazılı olarak talep etmesi
halinde (c) bendinde yer alan hüküm uygulanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe, 25 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler
eklenmiştir.

“Tezgahüstü türev araç işlem türleri ve işlemlere konu dayanak varlıklar
MADDE 25/A – (1) İşlem aracılığı veya portföy aracılığı faaliyeti kapsamında tezgahüstü

türev araç işlemleri gerçekleştirecek yatırım kuruluşları işlem yapacakları türev araç türlerine
ve türev araç türlerine konu dayanak varlıklara ilişkin Birlik tarafından belirlenen esaslar çerçe-
vesinde bir liste oluşturmak, bu listeyi internet sitelerinde yayımlamak ve Birliğe göndermek
zorundadır. Listede yapılacak her türlü değişiklik internet sitesinde ilan edilir ve ilanı takip
eden beş iş günü içinde yatırım kuruluşları tarafından Birliğe bildirilir. Talep edilmesi halinde
listeler Birlik tarafından Kurula iletilir.

(2) Fark kontratları, yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları ile ortaklık varantları
Kurulun diğer düzenlemelerindeki tanımlanmalarından bağımsız olarak bu Tebliğ hükümleri
kapsamında türev araç olarak kabul edilir.

(3) Tezgahüstünde gerçekleştirilen fark kontratları bu Tebliğde yer alan kaldıraçlı alım
satım işlemlerine ilişkin hükümlere tabidir.

Tezgahüstü türev araç işlemlerinde teminatlandırma politikası
MADDE 25/B – (1) Aracı kurumlar 25/A maddesi uyarınca belirlenen türev araç türleri

ve bu türev araç türlerine konu dayanak varlıklar itibarıyla yönetim kurulu kararı ile bir temi-
natlandırma politikası oluştururlar. Aracı kurumlar politikalarını asgari olarak müşterilerine
karşı doğrudan mali yükümlülük altına girip girmedikleri, müşterilerinin risklilik durumları,
olası olumsuz piyasa koşulları ile müşterilerin işlemlerini korunma amacıyla yapmaları veya
fark pozisyonu oluşturmaları gibi özel stratejilerini de dikkate almak suretiyle uluslararası
kabul görmüş yöntemler çerçevesinde hazırlar.

(2) Teminatlandırma politikasının yürütülmesinden ve gerekli değişikliklerin yapılma-
sının yönetim kuruluna önerilmesinden risk yönetim birimi sorumludur. Bu birim tarafından
genel müdüre müşterilerin teminat durumları ile ilgili olarak en az haftalık olarak raporlama
yapılır. Teminatlandırma politikasının oluşturulması ve yürütülmesi ile ilgili sürece aracı ku-
rumların iç kontrol prosedürlerinde yer verilir. Teminatlandırma politikasında yapılacak deği-
şiklik önerileri yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Teminatlandırma politikasında kullanılan risk modellerinin geçerliliği ve güveni-
lirliği en az altı ayda bir olmak üzere geriye dönük stres testleriyle sınanmak zorundadır. Ya-
pılacak testlerin sonuçları yönetim kuruluna raporlanır.

Türev araç işlemlerinde pozisyon limitleri
MADDE 25/C – (1) Aracı kurumlar tarafından teminatlandırma politikasının bir parçası

olarak her müşterinin alabileceği pozisyon büyüklüğüne ilişkin limit belirlenmesi zorunludur.
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Müşteriler limit belirlenmesi amacıyla gruplandırılabilir. Limitler, bir sözleşme veya sözleşme
grubu esas alınarak, teslim ayında olup olmama ve işlemin korunma amacıyla yapılıp yapıl-
madığı gibi durumlar göz önüne alınarak belirlenebilir. Borsada gerçekleşen işlemler için Borsa
tarafından belirlenen kurallar saklıdır.

(2) Pozisyon limitlerinin belirlenmesinde, uç piyasa koşullarında en büyük pozisyona
sahip müşterilerin belirli bir bölümünün temerrüdü veya pozisyonları sebebiyle oluşan zararın
aracı kurumlar tarafından karşılanması gereğinin ortaya çıkması hallerinde aracı kurumun mali
yapısının sermaye yeterliliği yükümlülüklerini yerine getiremeyecek şekilde etkilenmemesi
gözetilir.

Tezgahüstü türev araç işlemlerinde müşterilerden teminat alınması ile ilgili esaslar

MADDE 25/Ç – (1) Aracı kurumlar müşterileri ile gerçekleştirecekleri tezgahüstü türev
araç işlemleri için teminat talep ederler. Teminat tesis edilmeden işlemlere başlanamaz. Teminat
yapısı asgari olarak, başlangıç ve sürdürme teminatı olmak üzere belirlenir.

(2) Başlangıç teminatı, işlemlere başlanabilmesi ve pozisyon alınabilmesi için müşteri
tarafından yatırılması gereken asgari teminat tutarıdır. Başlangıç teminat oranı yatırılan teminat
tutarının ilk açılan toplam pozisyon tutarına olan oranı olacak şekilde, aracı kurumlar tarafından
belirlenir.

(3) Sürdürme teminatı, müşterinin tezgahüstü türev araç işlemleri süresince sahip olması
gereken asgari teminattır. Sürdürme teminatı değerlenmiş teminat tutarının sahip olunan po-
zisyon büyüklüğüne oranı olarak aracı kurumlar tarafından belirlenir. Sürdürme teminat ora-
nının belirlenen oranın altına düşmesi durumunda aracı kurumlar tarafından çerçeve sözleşmede
belirlenen şekilde teminat tamamlama çağrısı yapılır ve oran başlangıç teminat oranına çıkarılır.
Sürdürme teminatının zamanında sağlanması amacıyla müşterinin talebi halinde bankaların
otomatik ödeme sistemlerinden faydalanılabilir. Bu imkan müşterilerin aracı kurumlar tarafın-
dan kredilendirilmesi sonucunu doğuracak şekilde kullanılamaz.

(4) Teminat tamamlama çağrısı yapılan müşterinin teminat tamamlama yükümlülüğünü
süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde müşteri başka bir ihbara gerek kalmaksızın temer-
rüde düşmüş sayılır. Müşterilerin temerrüde düşmesine neden olan ilgili pozisyonları aracı ku-
rumlar tarafından otomatik olarak kapatılabilir. Temerrüde düşmüş müşterilerin temerrüt du-
rumu ortadan kalkmadan risklerinin artmasına yol açacak şekilde yeni pozisyon almaya yönelik
emirleri kabul edilmez. Aracı kurumlar müşterilerin açık pozisyonlarının tek taraflı olarak, oto-
matik şekilde kapatılabileceği bir pozisyon kapatma oranı belirleyebilir. Söz konusu oranın
sürdürme teminat oranının altında belirlenmesi zorunludur.

(5) Başlangıç ve sürdürme teminatlarına ilişkin tutar veya oranlar, teminatların değer-
leme esasları, teminat takibi, teminat tamamlama çağrısı, teminat tamamlama yükümlülüğü,
sürdürme teminatının altına veya temerrüde düşülmesi durumunda izlenecek yöntemler, po-
zisyonların netleştirilmesi ve otomatik kapanması, varlıkların fiyatlandırılması ve değerleme-
sine ilişkin esasların aracı kurumlar tarafından belirlenmesi zorunludur. Bu hususlara aracı ku-
rumlar ile müşteri arasında düzenlenecek çerçeve sözleşmede yer verilir.

(6) Müşterilerden alınan türev araç emirlerinin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak
gerçekleştirilmek üzere bir başka kuruluşa iletilmesi halinde, aracı kurumlar tarafından müş-
teriden asgari olarak bu emirler kapsamında ilgili kuruluş tarafından talep edilen kadar teminat
talep edilir.
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(7) Müşteri varlık ve teminatlarının izlenmesine ve saklanmasına ilişkin ilgili borsa,
merkezi takas kuruluşu ve merkezi karşı taraf düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü, dör-
düncü ve beşinci fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı kar-
şılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk
açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 100:1’i geçemez.

(2) Kaldıraçlı işlemlerde Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro’nun birbirilerine karşı
olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile altına dayalı yapılan işlemlerde kaldıraç oranı
azami 100:1 olarak uygulanır. Bunlar dışındaki varlıklarda kaldıraç oranı azami 50:1 olarak
uygulanır. Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç
oranı belirleme yetkisine sahiptir.”

“(3) Hesap açılışı sırasında başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili döviz tu-
tarının altında olan müşteriler için ikinci fıkrada belirtilen kaldıraç oranlarının azami yarısı uy-
gulanabilir. İşlemlerin devamında, merkezi takas kurumuna yapılan raporlama saati itibarıyla
toplam teminat tutarı asgari 30.000 TL veya muadili döviz tutarına ulaşmış müşteriler için
yazılı veya elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla talepleri bulunması halinde raporlamayı
takip eden iş günü itibarıyla kaldıraç oranları ikinci fıkrada belirtilen oranlara kadar yükselti-
lebilir.

(4) Başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili döviz tutarının üstünde işlemlere
başlayan müşteriler için işlemlerin devamında teminatın bu tutarın altına düşmesi durumunda
kaldıraç oranında değişiklik yapılmayabilir. Ancak, müşterinin toplam teminat tutarının işlem-
lerin devamında hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir aracı kuruma virman yapılması sure-
tiyle 20.000 TL’nin altına düşürülmesi halinde, yeni açılacak pozisyonlarda ikinci fıkrada be-
lirtilen kaldıraç oranlarının azami yarısı uygulanır.

(5) İkinci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacak azami kaldıraç oranları
aracı kurumlar ile müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede belirlenir. Söz konusu
oranların daha sonra değiştirilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı kurumlar tara-
fından tevsik edilebilmesi şartıyla elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri onayı
alınması mümkündür.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe, 27 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler
eklenmiştir.

“Kaldıraçlı işlemlerde teminatların izlenmesi ve raporlanması
MADDE 27/A – (1) Aracı kurumlar nezdinde bulunan teminatların müşteri bazında ta-

kibi ve bildirimi zorunludur.
(2) Kaldıraçlı işlemlere ilişkin müşterilerden alınan teminatlar merkezi takas kuruluş-

larına raporlanır ve alınan teminatlar merkezi takas kuruluşları nezdinde tutulur.
(3) İşlem aracılığına yetkili aracı kurumlar merkezi takas kuruluşu nezdinde müşteri

bazında hesapları açar. İşlem aracılığına yetkili aracı kurum tarafından merkezi takas kuruluşu
nezdinde hesap açılabilmesi için öncelikle müşteri adına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde he-
sap açılması ve bu hesaba ilişkin sicil tanımlama işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Lehine
işlem yapılan portföy aracılığına yetkili aracı kurum ise merkezi takas kuruluşu nezdinde çoklu
hesap açar ve bu hesap müşteri bazında açılan hesaplarla ilişkilendirilir.
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(4) İşlem aracılığına yetkili aracı kurum müşterilerden alınan teminatları müşteri ba-
zında portföy aracılığına yetkili aracı kuruma iletir. Merkezi takas kuruluşu nezdinde müşteri-
lere ait teminatların yatırılması, güncellenmesi ve çekilmesi sadece portföy aracılığına yetkili
aracı kurum tarafından yerine getirilebilir.

(5) Merkezi takas kuruluşu nezdinde müşteri bazında teminat takibi işlem aracılığına
ve portföy aracılığına yetkili kuruluşlar tarafından yapılır. Teminat takibine ilişkin müşterilere
yapılacak bildirimlerden işlem aracılığına yetkili aracı kurum sorumludur.

(6) Müşteri hesaplarındaki oluşacak gerçekleşmiş kar veya zararlara ilişkin merkezi ta-
kas kuruluşu nezdinde yapılacak güncellemeler portföy aracılığına yetkili ilgili aracı kurum
tarafından yerine getirilir.

(7) Portföy aracılığına yetkili aracı kurumlar günlük olarak bir önceki güne ilişkin Ku-
rulca belirlenen işlem detaylarını merkezi takas kuruluşuna bildirirler. Yapılan bildirimlerin
doğruluğundan yetkili aracı kurum sorumludur.

(8) Bu işlemlere ilişkin merkezi takas kuruluşu tarafından Kurula yapılacak bildirim
ve raporlamalara ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

(9) Aracı kurumların yurt dışında yerleşik müşterilerinin teminatlarının yönetiminde
bu madde hükümleri uygulanır.

Kaldıraçlı işlemlerde bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı sınırlaması
MADDE 27/B – (1) Aracı kurumlar kaldıraçlı işlemleri sundukları müşterilerine söz

konusu işlemler için bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti veremezler.
Deneme hesapları
MADDE 27/C – (1) Kaldıraçlı işlemler için hesap açılışından önce genel müşterilere

çalışma esasları Birlik tarafından hazırlanan ve aracı kurumlar tarafından sunulan bir deneme
hesabı üzerinden işlem yaptırılması zorunludur. Deneme hesabının gerçek zamanlı fiyatlar üze-
rinden çalıştırılmasından aracı kurumlar sorumludur. Müşterinin işlem gerçekleştireceği her
aracı kurum tarafından sunulan deneme hesabında işlem yapması zorunludur.

(2) Müşterinin deneme hesabını asgari altı iş günü süreyle çalıştırması ve toplamda as-
gari elli adet işlem yapması zorunludur. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün müşteri tarafın-
dan yerine getirildiği ilgili aracı kurum tarafından tevsik edilir.

Genel müşterilerden kaldıraçlı işlemlere ilişkin alınacak beyan
MADDE 27/Ç – (1) Aracı kurumlar hesap açılışı sırasında genel müşterilerinden,
a) Kaldıraçlı işlemlerin niteliği itibarıyla riskli olduğu ve bu işlemler sonucunda zarar

edilebileceği,
b) Yatırılan teminatın tamamının kaybedilebileceği,
c) Birlik tarafından çalışma esasları hazırlanmış deneme hesabı üzerinden işlem ger-

çekleştirildiği,
ç) İşlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı,
d) İnternet sitesinde duyurulan kar/zarar dağılımı,
hususlarında bilgi sahibi oldukları ve bunları kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan al-

maları zorunludur.
(2) Hesap açılışının elektronik ortamda yapılması durumunda birinci fıkrada belirtilen

beyan, her bir hususun müşteri tarafından ayrı ayrı bilindiği ve kabul edildiği anlaşılabilecek
ve gerektiğinde aracı kurum tarafından tevsik edilebilecek şekilde elektronik ortamda da alı-
nabilir.”
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü ve dör-
düncü fıkralar eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(1) Gerçekleşmiş müşteri emirleri aracı kurumlarca iptal edilemez. Ancak;
a) İtiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
b) İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,
c) Profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale

olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu
pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda,

emir iptal edilebilir.
(2) Aracı kurum birinci fıkranın (b) veya (c) bendi kapsamında bir işlem tesis etmek

isterse, birinci fıkranın (b) veya (c) bendi hükümlerine uygun olarak ilgili tüm müşteriler için
söz konusu uygulama gerçekleştirilir. Bu müşterilere gerekçesi ile birlikte en seri iletişim ara-
cıyla tesis edilen işlem hakkında bildirim yapılır.”

“(3) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında gerçekleştirilecek emir iptali en geç ertesi
işlem günü içerisinde gerçekleştirilebilir.

(4) Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentleri kapsamında iptal edilen tüm müşteri emir-
leri merkezi takas kuruluşuna en geç iptali takip eden iş günü raporlanır ve aracı kurum nez-
dinde de Kurulun belge kayıt düzenlemeleri uyarınca saklanır. Raporlamada; emir iptalinin bi-
rinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılması durumunda müşteri itirazına ilişkin beyan, birinci
fıkranın (b) bendi kapsamında yapılması durumunda teknik soruna ilişkin ayrıntılı açıklama
ve emir iptalinin ilgili tüm müşterileri kapsadığına ilişkin beyan, birinci fıkranın (c) bendi kap-
samında yapılması durumunda karşı tarafça emir iptali gerçekleştirildiğine ilişkin alınacak yazı
örneği ve bu durumun ilgili tüm müşterileri kapsadığına ilişkin beyana yer verilmesi zorunludur.
Merkezi takas kuruluşuna yapılan raporlamada meydana gelen değişiklikler, değişikliğin tespit
edildiği günü takip eden ilk iş günü içinde merkezi takas kuruluşuna bildirilmek zorundadır.
Raporlamaya ilişkin esaslar merkezi takas kuruluşu tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğe, 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler
eklenmiştir.

“Piyasada oluşan özel hallerin raporlanması
MADDE 29/A – (1) Aracı kurumlar tarafından aşağıdaki durumların oluşması halinde

Birlik tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Birliğe raporlama yapılır:
a) Müşteri işlemlerinin yapılmasını engelleyecek düzeydeki aracı kurum elektronik iş-

lem platformundan kaynaklanan teknik sorunlar.
b) İşlem yapılan varlıklarda meydana gelen olağan dışı fiyat hareketleri, bu fiyat hare-

ketleri sonucunda Birlik tarafından belirlenecek oranları aşacak şekilde oluşan fiyat boşlukları
ve bu olağan dışı fiyat hareketleri sonucunda zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcı sayısı
ile oluşan zarar tutarı.

Aracı kurumlar tarafından tezgahüstü türev işlemlerde kullanılan platformlar,
program, modül ve eklentiler

MADDE 29/B – (1) Aracı kurumlar portföy aracılığı veya işlem aracılığı faaliyetleri
kapsamında tezgahüstü türev işlemlerde kullandıkları elektronik işlem platformları, bu plat-
formlarda kullanılan her türlü program, modül ve eklenti, bunların çalışma ve kullanım esasları
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ve amaçları ile bunlara ilave olarak yeni platform, program, modül ve eklenti kullanımı ve
bunların değiştirilmesi hususlarını kullanılmaya başlandıktan itibaren on gün içerisinde Birliğe
yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bildirilen platform ve bu platformda kullanılan program,
modül ve eklentiler yatırımcıların hak ve yararlarına aykırı sonuç verecek unsurlar içeremez.
Birliğe bildirilenler dışında platform, program, modül ve eklenti kullanılamaz.

(2) Aracı kurumların birinci fıkraya ilişkin yükümlülüklerine uygun davranıp davran-
madıklarının tespiti amacıyla Kurul tarafından bağımsız denetime yetkili kuruluşlar listesinde
yer verilen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bankaların bilgi sistemleri ve
bankacılık süreçlerinin denetimine ilişkin düzenlemeleri uyarınca da yetkilendirilen bağımsız
denetim kuruluşları vasıtasıyla yılda en az iki defa aracı kurumlardan habersiz olacak ve esasları
Kurulca belirlenecek şekilde özel amaçlı bağımsız denetim yapılması zorunludur. Bağımsız
denetim kuruluşları tarafından yapılacak özel amaçlı bağımsız denetimin habersiz olacağına
ilişkin hükme bağımsız denetim kuruluşu ile imzalanacak özel amaçlı bağımsız denetim söz-
leşmesinde yer verilmesi zorunludur.

(3) Kurul personeli, ikinci fıkrada belirtilen yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak özel
amaçlı bağımsız denetim sürecinin her aşamasına, bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla,
denetçi bağımsızlığı ilkesini zedelemeksizin izleyici sıfatı ile eşlik edebilir. Şu kadar ki, Kurul
personeli, yetkili kuruluşun bilgi birikimini şahsına veya bir başka yetkili kuruluşa çıkar sağ-
lamak için kullanamaz.

(4) İkinci fıkrada belirtilen yetkili kuruluşlar tarafından denetim programının ne zaman
başlayacağı, denetim çalışmalarının fiilen başlamasından bir ay önce Kurula bildirilir.

(5) İkinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek özel amaçlı bağımsız denetleme raporlarının
birer örneği 5 iş günü içerisinde Kurula iletilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Müşteriler tarafından kaldıraçlı işlemlerde iletilen emirlere ilişkin fiyatın aracı ku-

rumlar tarafından gerçekleştirilmeden önce değiştirilmek istenmesi fiyat yenilemesi olarak ka-
bul edilir. Fiyat yenilemesinin müşteri aleyhine uygulanması durumunda, lehe olan her durumda
da uygulanması zorunludur.

(4) Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, müşteri tarafından verilen emre ilişkin fiyat,
miktar veya diğer unsurlardan herhangi birisinin emir gerçekleşmeden önce aracı kurum tara-
fından müşteri aleyhine değiştirilmek istenmesi halinde, müşterinin onayının alınması zorun-
ludur. Ancak, müşteri tarafından verilen emirlerin unsurlarında müşteri lehine sonuç verecek
nitelikteki değişikliklerde veya müşteriler tarafından verilen emirlerde fiyat aralığının belir-
lenmiş olması durumunda bu fiyat aralığında oluşan değişimler için müşteri onayı aranmaksızın
emir gerçekleştirilebilir.

(5) Yatırım kuruluşları türev araçlardaki mevcut açık pozisyonların kapatılmasına ilişkin
mevzuata uygun talepler hariç olmak üzere çerçeve sözleşmede bu konuda hüküm bulunması
kaydıyla emir kabul etmeme hakkına sahiptir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğe, 30 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Alım satım fiyat farkları
MADDE 30/A – (1) Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında müşterilere sunulacak alım

satım fiyatları arasındaki farklar yatırım kuruluşları tarafından belirlenir.
(2) Yatırım kuruluşları tarafından açıklanan alım satım fiyatları arasındaki farkların ge-

nel piyasa koşullarına uygun ve tutarlı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.
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(3) Yatırım kuruluşları tarafından sunulan alım satım fiyat farklarının sabit veya değiş-
ken olarak belirlenmesi mümkündür. Sabit fark garantisi verilen ürünlere ilişkin olarak piyasa
şartları gereği zorunlu değişiklik yapılmasını gerektirecek olası koşulların önceden müşteriye
bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğe her türlü yayın, ilan, reklam ve duyuruda da uyulur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak yatırım kuruluşla-
rının borsa dışında verdikleri alım satım fiyat tekliflerinin Birlik tarafından belirlenecek bir
veya birden fazla veri yayın kuruluşu vasıtasıyla kamuya açıklanması zorunludur.

(2) Yatırım kuruluşlarının, herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müş-
teri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye
piyasası araçları için verdikleri alım satım fiyat tekliflerini kendi internet sitelerinde anlık olarak
yayınlamaları ve Birlik tarafından belirlenecek bir veya birden fazla veri yayın kuruluşu vası-
tasıyla kamuya açıklamaları zorunludur.”

“(4) Kaldıraçlı işlemler ile ilgili olarak aracı kurumların Birlik tarafından belirlenen
periyodlarda açıkladığı fiyatlar ve alım satım fiyat farkları Birlik tarafından belirlenecek bir
süre içerisinde Birliğe aktarılır. Birlik tarafından her aracı kurumun geçmişe dönük fiyat serisi
ve alım satım fiyat fark verileri oluşturulur ve bir yıl boyunca saklanır. Birlik bu verileri kul-
lanarak her bir varlık için bir fiyat ve fark serisi oluşturur ve uygun gördüğü istatistiki yön-
temleri kullanmak suretiyle bu seriden belirli bir düzeyi aşan sapmaları kurum bazında tespit
eder ve haftalık olarak kamuya duyurur.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yatırımcıların her ne surette olursa olsun yatırım kuruluşları nezdinde bulunan
nakit ve sermaye piyasası araçları, yatırım kuruluşlarının malvarlıklarından ayrı olarak müşteri
bazında izlenir. Söz konusu varlıklar, yatırımcıların yazılı açık izni olmaksızın, tevdi edilen
kurumlar tarafından tevdi amacı dışında kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlayacak
şekilde kullanılamazlar.”

“(4) Bu Tebliğde ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kay-
dıyla teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk Lirası ve TCMB tarafından
günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri, kamu borçlanma araçları, Kurul
düzenlemeleri uyarınca kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası
araçları, fon katılma payları ile borsada işlem görmek kaydıyla özel sektör borçlanma araçları,
varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, kira sertifikaları
ve Hazine Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Ku-
rulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

(5) Yatırım kuruluşları, müşteriler tarafından işlem teminatı olarak verilen kıymetlerin
cari değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini teminat olarak kabul etmeye yetkilidirler.

(6) Aracı kurumlar müşterilerin risk düzeyi ile alınan pozisyon büyüklüğünü dikkate
alarak teminatları çeşitlendirmek zorundadır. Aracı kurumlar teminatların tesisinde çeşitliliği
sağlamak üzere konsantrasyon limitleri belirlemekle yükümlüdür. Konsantrasyon limitleri;
hem teminat konusu finansal araçları ihraç edenler veya garanti verenler itibarıyla hem de te-
minat kabul edilebilecek araçlar itibarıyla belirlenir.

(7) Sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla, müşteri teminat olarak verilen kıymetleri
başka kıymetlerle değiştirebilir.”
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MADDE 14 – Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile (d) ben-
dinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Elektronik ortamda aldıkları emirler için yazılı veya sözlü olarak kabul ettikleri
diğer emirlerin iletilmesinde uyulması gereken öncelik kurallarına riayet ederek, elektronik or-
tamda emir ileten müşterileri ile diğer yollarla emir ileten müşterileri arasında Kurul düzenle-
melerinde yer alan kanal bazında öncelik kuralları çerçevesinde oluşabilecek farklılıkları açık-
lamak ve eşitsizliklerin ortaya çıkmasına engel olmakla,”

“2) Reddedilen, gerçekleşmeyen, iptal edilen ve değiştirilen emirler de dahil olmak
üzere gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin tarih, zaman, miktar, fiyat, kullanılan kaldıraç oranı
ve diğer tüm unsurları ve hesap hareketlerini ve zaman bilgisini gösterecek şekilde müşterilere
yansıtılan tüm fiyat bilgilerini anlık olarak kaydetmesini sağlamakla,”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan şekilde verilen hizmetin müşterinin

kendi portföyünde otomatik olarak işlem yapılmasını sağlayacak şekilde her türlü mekanizma
aracılığıyla sunulması bireysel portföy yöneticiliği kapsamındadır. 45 inci maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan esaslar bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti için de uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Müşterilere yatırım kuruluşları tarafından her türlü elektronik ortam aracılığıyla

doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin ta-
kip edilmesi ve/veya kopyalamasını sağlayan imkanların sunulması yatırım danışmanlığı faa-
liyeti kapsamında değerlendirilir.

(4) Yatırım kuruluşu tarafından müşterilere bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan
hizmetin sunulması durumunda, müşteri ile imzalanan çerçeve sözleşmede;

a) Yatırım kuruluşu tarafından doğrudan sunulan veya yönlendirilen platformun özelliği,
b) Takip edilmesine imkân tanınan her bir portföye ilişkin işlemler için yatırım amacı,

strateji bilgisi (işleme konu varlık seçimi ile yatırım stratejisi) ve risk bilgisi,
c) Takip edilmesine imkân tanınan her bir portföyün belirli periyotlardaki işlem hacim-

leri,
ç) Takip edilmesine imkân tanınan her bir portföy kapsamında verilen emirler ve iş-

lemler sonucunda oluşan kar/zarar durumları,
d) Takip edilmesine imkân tanınan her bir portföyün performans göstergelerinin anlık

ve geçmişe yönelik olarak nasıl görüntüleneceği,
e) Takip edilmesine imkân tanınan her bir portföye ilişkin olarak portföyün geçmiş per-

formansının gelecek dönem performansı için bir gösterge olamayacağı,
gibi hususlar ayrıntılı olarak belirlenir.”
MADDE 17 – Aynı Tebliğe, aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Kaldıraç oranının uygulanması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 27 nci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında

belirtilen kaldıraç oranları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aracı kurumlar nez-
dinde açılmış bulunan mevcut müşteri hesaplarında yeni açılacak pozisyonlar için uygulanır.

Deneme hesabının uygulanması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 27/C maddesinin birinci fıkrasında belirtilen deneme hesa-

bının çalışma esaslarının belirlenmesi ve aracı kurumlar tarafından uygulamaya geçirilmesi bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde tamamlanır.
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Yatırım kuruluşlarının alım satım fiyatlarının açıklanması

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 32 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlü-

lükler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamlanır.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin Ek/1 ve Ek/2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2013 28704
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI

HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (III-39.1.a)

MADDE 1 – 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım
Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1’in 28 inci maddesinin
ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“l) Olağanüstü piyasa koşullarının oluşması halinde buna ilişkin açıklamalara,
m) Hangi kuruluşların fiyat sağlayıcı olduğu ve nerede yerleşik olduğu, bu kuruluşlarla

doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği ilişkisi olup olmadığına ilişkin açıklamalara,
n) Reddedilen emirlerin tüm emirlere oranına,
o) Kurulumuzun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca her

bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisinde tespit edilen sapmalara,
ö) Müşteri şikayeti sayısı ve söz konusu şikayetlerin müşteri sayısına göre oranına,”
“(3) Aracı kurumlar, kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Tem-

muz-Eylül, Ekim-Aralık dönemleri esas alınmak suretiyle, karda ve zararda müşteri hesapla-
rının oransal dağılımını dönemin bitimini takip eden iki iş günü içinde internet sitesinde du-
yurmakla ve bir sonraki dönem dağılımı ilan edilene kadar muhafaza etmekle yükümlüdür.
Dönem içinde kapatılan hesaplar da dağılım içerisinde dikkate alınır. Yapılacak duyurunun, iş-
lemlerin gerçekleştirildiği anasayfa üzerindeki ana işlem menüsünün en sol köşesinde menünün
ilk elemanı/başlığı olarak yer alması, “Zarar Olasılığınız” şeklinde isimlendirilmesi ve hesap
açılışı, hesap erişimi gibi başlıkların hemen bu başlığın yanında aynı yazı büyüklüğü ve ka-
rakteri ile yer alması zorunludur.”

“(4) İkinci fıkranın (m), (n), (o) ve (ö) bentlerindeki açıklamalar da bu menü altında
yer alır ve üçüncü fıkradaki dönemler esas alınmak suretiyle ilan edilir.

(5) İkinci fıkranın (n), (o), (ö) bentleri ve üçüncü fıkradaki karda ve zararda olan müşteri
hesaplarının oransal dağılımına ilişkin yapılacak hesaplama esasları ve duyuruların şekli ile il-
gili diğer hususlar Birlik tarafından belirlenir. Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen esaslar
çerçevesinde açıklanan hususlar aracı kurum unvanları ile birlikte Birlik tarafından internet si-
tesinde ilgili dönem itibarıyla topluca ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin başlığı “Müşteri sınıflandırılması ve
limitlendirilmesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Aracı kurumlar müşterileri için, işlem türleri ve sermaye piyasası araçları bazında
müşterilerin mali durumu, risk düzeyleri ile teminat durumları dikkate alınarak müşterilere iş-
lem yapma ve/veya pozisyon açma limitleri tahsis eder. Tahsis edilen limitler çerçevesinde
müşteriler gruplandırılabilir. Müşterilerinin işlemlerinin mevzuat ve aracı kurumların risk po-
litikaları kapsamında oluşturdukları limitler çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlar. Limit be-
lirlenmesi ile ilgili olarak Kurulun diğer tebliğlerinde belirlenmiş özel şartlara uyulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiş,
mevcut dördüncü ve beşinci fıkralar altıncı ve yedinci fıkralar olarak teselsül ettirilmiştir.

“(1) Yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetlerine yönelik olarak her türlü ya-
zılı basın, internet, telefon, radyo, televizyon, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava, basılı
materyal gibi her türlü yazılı, görsel ve elektronik iletişim araç ve ortamları ile yapılacak yayın,
ilan, reklam ve duyuruda objektif olması gerekir. Yatırım kuruluşları, yalan, yanlış veya yanıltıcı
bilgilere dayalı ve müşterilerin tecrübe veya bilgi noksanlıklarını istismar edici yayın, ilan, du-
yuru ve reklam yapamaz, diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamaz.”

“(4) Aracı kurumlar tarafından kaldıraçlı işlemlere ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen
mecralarda yapılacak her türlü yayın, ilan, reklam ve duyuruda, 10/1/2015 tarihli ve 29232 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin
19 uncu maddesinde belirlenen esaslara uygun olarak, 28 inci madde uyarınca açıklanan dö-
neme ilişkin aracı kurumların karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımına
yer verilmesi zorunludur.

14 Ocak 2016 – Sayı : 29593                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



(5) Aracı kurumlar tarafından kaldıraçlı işlemlere ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen
mecralarda yapılacak her türlü yayın, ilan, duyuru ve reklamlarda;

a) Müşterinin her durumda kazanç elde edeceğine veya hiçbir durumda zarar edilme-
yeceğine yönelik ifadelere,

b) Belirli meslek gruplarına veya üniversite öğrencileri, ev hanımları gibi toplumun çe-
şitli kesimleri kullanılmak suretiyle veya genel olarak müşterilerin ek gelir veya kazanç sağla-
yacağına ya da mevcut gelirlerini artıracağına yönelik ifadelere,

c) İşlemlerin garantili veya güvenli olarak veya Kurulun ya da diğer sermaye piyasası
kurumlarının güvencesi veya teminatı kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin ifadelere,

ç) İşlemlerin risk taşımadığı, herhangi bir bilgi gerektirmediği veya kısa süreli bir eği-
timle işlemler hakkında bilgi sahibi olunabileceğine ve yatırım yapılabileceğine yönelik ifa-
delere,

d) Herhangi bir istatistiki veya somut veriye dayanılmaksızın ilgili aracı kurumu öne
çıkaracak şekilde haksız rekabet doğuracak ifadelere,

e) Müşterilerin dini, kültürel veya sosyal içerikli hassasiyetlerine yönelik kullanılan
ifadelere,

f) Belirli bir kur veya parite hedeflerine,
g) Yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıracak şekilde kişi veya subjelere,
yer verilemez.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Kuruldan izin alınmasını gerektiren yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin

sunulması ve bunların pazarlanmasına yönelik faaliyetler.”
“(3) Danışmanlık, eğitim, reklam, güvenlik, yemek, ulaşım, temizlik, avukatlık, hukuk

danışmanlığı, piyasa veri hizmetleri, posta ve kargo hizmetleri, kurum içi günlük işleyişin sür-
dürülmesi için gerekli her türlü teknik ekipman, demirbaş, yazılım veya donanımın temini, ba-
kımı, onarımı ve güncelleme hizmetleri, müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunması şartıyla
arşiv hizmetleri ile bunlara benzer diğer hizmetler bu Tebliğ kapsamında yer almaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Aracı kurumların, dışarıdan hizmet alımına başladıkları kuruluş ile hizmetin kap-
sam ve niteliği hakkında hizmet alınmaya başlama tarihini takip eden on iş günü içinde Kurula
bildirim yapmaları zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“j) Herhangi bir şekilde gelirlerini artırmak amacıyla müşteriye tanınan limitleri aşmak
da dâhil müşterilerin gereksiz ve/veya aşırı miktarda alım-satım yapmalarına ortam hazırlaya-
maz, müşterilerin işlemleri nedeniyle ortaya çıkan zararların telafi edilmesi, işlem yapması
veya belirli bir gruba dahil edilmesi amacıyla müşterilere kaynak sağlayamaz, müşterileri bu
amaçla yönlendiremez ve müşteri talimatı olmaksızın müşteri hesabına işlem yapamaz,”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe, aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Reklam, ilan ve duyuruların düzenlenmesi
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aracı kurumlar

tarafından yayınlanmakta olan her türlü yayın, ilan, reklam ve duyuru 41 inci maddenin dör-
düncü ve beşinci fıkraları kapsamında yeniden düzenlenir.”

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/12/2013 28854
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KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesinden: 

 GELİBOLU 

Esas Sayısı : 2014/86 

Karar Sayısı : 2014/406 

Karar Günü : 30.04.2014 

ÖZET: Sanık Hüseyin ve Asiye Oğlu, 1992 D.lu, Tokat, Pazar, Çiftlikköy Nf. Kyt.lı, 

23213602212 T.C.No'lu Birsu EZMEZ'in 29.10.2013-20.12.2013 tarihinde iĢlemiĢ olduğu izin 

tecavüzü suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-b ve TCK 62'nci maddeleri uyarınca 10 Ay 

hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 50/1-f maddesi uyarınca 5 Ay süre ile Kamuya 

Yararlı ĠĢte ÇalıĢtırılmasına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ 

edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen 

tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin 

tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz talebinin Askeri Yargıtay tarafından inceleneceği ve 

istenildiği takdirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan 

olunur. 10349 

————— 

Esas Sayısı : 2013/338 

Karar Sayısı : 2015/836 

Karar Günü : 17.09.2015 

ÖZET: Sanık Sabri ve Kumri Oğlu, 1981 D.lu, ġırnak, Merkez, Ġnceler Ky. Nf.Kyt.lı 

Abdullah ÇELĠK (52498749626)'in 22.11.2006- 15.07.2008 tarihleri arasında firar suçunu 

iĢlediğinden bahisle kamu davası açılmıĢ ise de; yapılan yargılama ve toplanan deliller 

neticesinde, sanığa isnat olunan suçun iĢlenemez suç halini aldığı anlaĢıldığından 223/2-b 

maddesi uyarınca müsnet suçtan beraatına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa 

tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca 

ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin 

tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz yolunun Askeri Yargıtay'da açık olduğu ve istenildiği 

taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 

 10350 

————— 

Esas Sayısı : 2015/123 

Karar Sayısı : 2015/362 

Karar Günü : 28.04.2015 

ÖZET: Sanık Enver ve Rasime Oğlu, 1994 D.lu, Hatay, Kırıkhan, Ġncirli Ky. Nf. Kyt.lı 

Muhammet KARACA (32851611838)'nın 22.11.2014 tarihinde Kasten Yaralama suçunu 

iĢlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıĢ ise de; terhis olması nedeni ile 

Askeri Mahkemede yargılaması gerektiren ilgi kesildiğinden 353 S.K.nın 9, 17, 19 ve 176'ncı 

maddeleri uyarınca mahkememizin görevsizliğine, dava dosyasının görevli ve yetkili Biga Asliye 

Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair kararın sanın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ 

edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen 

tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin 

tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz yolunun Askeri Yargıtay'da açık olduğu ve istenildiği 

taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 

 10351 
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2. Kor. K.lığı As. Mahkemesinden: 

 GELİBOLU 

Esas Sayısı : 2014/833 

Karar Sayısı : 2015/298 

Karar Günü : 09.04.2015 

ÖZET : Sanık Bilal ve Pero Oğlu, 20.11.1979 D.lu, Gaziantep, ġehitkamil, Emindede 

Nf.Kyt.lı, 38239367090 T.C.No'lu Bayram REZBĠÇ'in 30.03.2007-01.01.2014 tarihleri arasında 

Ġzin Tecavüzü suçunu iĢlediğinden bahisle eylemine uyan ASCK'nın 66/1-b ve TCK'nın 63'üncü 

maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıĢ ise de; aynı fiil nedeni ile 

sanık hakkında açılmıĢ baĢka bir dava bulunduğundan CMK'nın 223/7'nci maddesi gereğince 

davanın reddine dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan 

tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren 

bir hafta olduğu, temyiz talebinin Askeri Yargıtay tarafından inceleneceği ve istenildiği takdirde 

bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 

 10352 

————— 

Esas Sayısı : 2014/371 

Karar Sayısı : 2014/409 

Karar Günü : 30.04.2014 

ÖZET: Sanık Hüseyin ve Asiye Oğlu, 1992 D.lu, Tokat, Pazar, Çiftlikköy Nf.Kyt.li, 

23213602212 T.C.No'lu Birsu EZMEZ'in 15.01.2014 tarihinde iĢlemiĢ olduğu emre itaatsizlikte 

ısrar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 87/1 ve TCK 62'nci maddeleri uyarınca 2 Ay 15 Gün 

hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 50/1 -f maddesi uyarınca 1 Ay 7 Gün süre ile 

Kamuya Yararlı ĠĢte ÇalıĢtırılmasına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ 

edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen 

tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin 

tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz talebinin Askeri Yargıtay tarafından inceleneceği ve 

istenildiği takdirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan 

olunur. 10353 

————— 

Esas Sayısı : 2014/479 

Karar Sayısı : 2015/239 

Karar Günü : 27.03.2015 

ÖZET: Sanık Adil ve Nejla Oğlu, 22.09.1993 D.lu, Diyarbakır, Ergani, Akçakale Mah. 

Nf. Kyt.lı, 31054430246 T.C.No'lu Muhammed Nurullah TAN'ın 26.11.2013-19.02.2014 tarihleri 

arasında iĢlemiĢ olduğu firar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-a, TCK 62, 50/1 ve 

52/2'nci maddeleri uyarınca neticeten 6.000,00 TL. (ALTIBĠNTÜRKLĠRASI) adli para cezası ile 

cezalandırılmasına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan 

tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren 

bir hafta olduğu, temyiz talebinin Askeri Yargıtay tarafından inceleneceği ve istenildiği takdirde 

bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 

 10354 

————— 

Esas Sayısı : 2014/1525 

Karar Sayısı : 2015/726 

Karar Günü : 19.08.2015 

ÖZET: Sanık Cengiz ve Hayriye 25.07.1993 D.lu, Ankara, Çubuk, KarataĢ Ky. Nf. Kyt.lı, 

12793130130 T.C.No'lu Harun YILDIR'ın 19.07.2014 tarihinde Banka Kartının Kötüye 

Kullanılması suçunu iĢlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıĢ ise de; 
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terhis olması nedeni ile Askeri Mahkemede yargılaması gerektiren ilgi kesildiğinden 353 S.K.nın 

9, 17 ve 176'ncı maddeleri uyarınca mahkememizin görevsizliğine, dava dosyasının görevli ve 

yetkili Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair kararın sanın adresinde 

bulunamaması nedeni ile tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve 

müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin 

yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz yolunun Askeri 

Yargıtay'da açık olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere 

müracaat edilebileceği ilan olunur. 10355 

————— 

Esas Sayısı : 2013/2458 

Karar Sayısı : 2015/900 

Karar Günü : 08.10.2015 

ÖZET: Sanık Ergin ve Gülveren Oğlu, 1992 D.lu, Zonguldak, Merkez, MithatpaĢa Mah. 

Nf. Kyt.lı, 15158960892 T.C.No'lu Uğur DEMĠR'in 24.06.2013-21.10.2013 tarihleri arasında 

iĢlemiĢ olduğu Ġzin Tecavüzü suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-b ve TCK 62'nci 

maddeleri uyarınca neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararın adresinde 

bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci 

ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin 

yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz talebinin Askeri 

Yargıtay tarafından inceleneceği ve istenildiği takdirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli 

mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 10356 

————— 

Esas Sayısı : 2013/2396 

Karar Sayısı : 2014/469 

Karar Günü : 06.06.2014 

ÖZET: Sanık Hüseyin ve Asiye Oğlu, 1992 D.lu, Tokat, Pazar, Çiftlikköy Nf. Kyt.lı, 

23213602212 T.C.No'lu Birsu EZMEZ'in Kasten Yaralama, Silahla Kasten Yaralamaya TeĢebbüs 

ve Tehdit suçlarını iĢlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıĢ ise de; 353 

S.K.nın 9, 17, 19 ve 176'ncı maddeleri uyarınca görevsizliğine, dava dosyasının görevli ve yetkili 

KeĢan Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair kararın sanın adresinde bulunamaması 

nedeni ile tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip 

maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ 

sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz yolunun Askeri 

Yargıtay'da açık olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere 

müracaat edilebileceği ilan olunur. 10357 

————— 

Esas Sayısı : 2013/211 

Karar Sayısı : 2014/869 

Karar Günü : 11.11.2014 

ÖZET: Sanık Ali ve Emine Oğlu, 03.06.1988 D.lu, KahramanmaraĢ, Elbistan, Uzunpınar 

Nüfusuna Kayıtlı, 13526751448 T.C. No'lu Sedat ÖZDEMĠR'in 09.04.2010-12.04.2010 tarihleri 

arasında iĢlemiĢ olduğu Mehil Ġçi Ġzin Tecavüzü suçundan eylemine uyan ASCK'nın 68/1, TCK 

62, 50 ve 52'nci maddeleri uyarınca neticeten 1.000,00 TL. (BĠNTÜRKLĠRASI) adli para cezası 

ile cezalandırılmasına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ 

edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen 

tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, temyiz süresinin 

tebliğden itibaren bir hafta olduğu, temyiz talebinin Askeri Yargıtay tarafından inceleneceği ve 

istenildiği takdirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan 

olunur. 10358 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AFYON MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ĠHTĠYACI OLAN 

PERSONEL YEMEK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

Personel Yemek Hizmeti alım iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 15.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karĢılığında 

temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08.02.2016 saat 11:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 08.02.2016 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 291/1/1-1 

————— 

ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ĠHTĠYACI OLAN 

PERSONEL YEMEK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

Personel Yemek Hizmeti alım iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 5.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karĢılığında 

temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08.02.2016 saat 11:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 08.02.2016 saat 15:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 291/2/1-1 
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1 ADET BASKI ÖNCESĠ BĠLGĠSAYARDAN DĠREKT KALIBA POZLAMA  

(CTP) SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Genelkurmay BaĢkanlığı ihtiyacı 1 adet Baskı Öncesi Bilgisayardan Direkt Kalıba 

Pozlama (CTP) Sistemi’nin teknik ve idari Ģartnamesine 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 dokümana 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, teknik ve idari Ģartnamesinin, 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, 25.01.2016 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 teknik ve idari Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari 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 geçici teminat 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. 

 290/1-1 
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OTOKOPĠ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

AĢağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari Ģartname esaslarına göre 

iç piyasadan ―Açık Teklif Usulü‖ ile satın alınacaktır. 

 

CĠNSĠ EBADI MĠKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLĠF 

VERME TARĠHĠ 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CB (beyaz) 
265 mm. 250.000 m² Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CF(beyaz) 
265 mm. 350.000 m² Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CB (beyaz) 
280 mm. 150.000 m² Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CFB(beyaz) 
280 mm. 200.000 m² Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CF(beyaz) 
280 mm. 150.000 m² Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CB (beyaz) 
420 mm. 165.000 m² Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CFB(beyaz) 
420 mm. 165.000 m² Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CF(beyaz) 
420 mm. 165.000 m² Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CB (beyaz) 
648*917 mm. 500 Top Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CFB(beyaz) 
648*917 mm. 250 Top Teknik ġartname 28.01.2016 

Bobin Otokopi 

Kağıdı CF(beyaz) 
648*917 mm. 500 Top Teknik ġartname 28.01.2016 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Basım ĠĢletme Müdürlüğü Satınalma ġefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, Ģartname 

bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya ĠĢletmenin banka hesaplarından birisine 

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 teknik Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi 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. 
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3 - Teklifler, 28/01/2016 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım ĠĢletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELĠ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da 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 iç zarfları açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması 

yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacakları gibi, 265 mm., 

280 mm., 420 mm., ve 648*917 mm. otokopi kağıtlar için ayrı ayrı ebat bazında kısmi teklifler de 

kabul edilecektir.  

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

tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇĠCĠ TEMĠNAT verilecektir. 

Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda ―…4734 ve 4735 sayılı 

kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve Ģartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek 

zorunda olduğu …‖ ibaresi yer alacaktır..  

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

olup, ĠĢletme satın alma konusu alımı iĢini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 258/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti BüyükĢehir Belediyesine ait olan, Ġmar Planında ―Akaryakıt ve LPG 

istasyonu ‖kullanımında bulunan; Tapuda Atakum Ġlçesi, Balaç Mahallesi, F36B16D1D pafta, 

11894 ada, 1 nolu parselde kayıtlı yüzölçümü 2.694,56 m² arsa nitelikli taĢınmazın, tanzim olunan 

Ģartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca %20’si peĢin, 

kalan kısmının 60 gün içerisinde ödenmek üzere satıĢı yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartnamesi, Samsun BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

Gelirler ġube Müdürlüğü veznesine ¨500,00 (BEġYÜZ TÜRK LĠRASI) yatırılarak, alınacak 

makbuz aslının ibrazı karĢılığında, Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığından temin edilecektir. 

3 - Söz konusu taĢınmazın Muhammen Bedeli toplam ¨12.000.000,00 (Oniki Milyon 

Türk Lirası)’dır. 

- Ġhalede yarıĢma (artırım ) bu bedel üzerinden yapılacaktır. 

4 - Geçici teminat oranı %3, tutarı ¨360.000,00 (Üç Yüz AltmıĢ Bin Türk Lirasıdır.) 

5 - Bahse konu Ġhale 28.01.2016 tarihinde, PerĢembe Günü Saat: 15.30’da BüyükĢehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi 

hükümleri uyarınca KAPALI TEKLĠF USULÜ ile yapılacaktır. 
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6 - Ġhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:  

A. Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kiĢiler için) 

B. Kanuni ikametgâh belgesi, 

C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

D. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kaydı olduğuna dair belge, 

b) Tüzel kiĢi olması durumunda, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E. Ġmza Sirkülerinin verilmesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiĢ imza sirküleri, 

b) Tüzel kiĢiliğin olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye 

Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir, 

c)  Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi ve tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

F. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.Ġ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul 

edilen değerler olmalıdır.) 

H. Ġhaleye katılanın veya vekilinin BüyükĢehir Belediyesine problemli borcu ve iliĢiği 

olmadığına dair belge 

Ġ. 2886 sayılı D.Ġ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, 

J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili 

kurumlardan alacakları belge. 

K. Ġhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz. 

7 - Teklifler Ġhale günü olan 28.01.2016 PerĢembe günü Saat:15.30’a kadar, sıra numaralı 

alındılar karĢılığında Ġhale Komisyon BaĢkanlığına (Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve 

Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Encümen Kalemine) verilecektir. 

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilecektir. 

- Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, 

isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat: 15.30’a kadar Komisyon 

BaĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon BaĢkanlığına verilen tekliflerin herhangi 

bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. 267/1-1 
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KAYNAK SULARI KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

ĠLĠ : Bursa 

ĠLÇESĠ : Yıldırım 

MAHALLESĠ : 75. Yıl 

CĠNSĠ : Kaynak suları 

DEBĠLERĠ : K1: 0,98 lt/sn, K2: 1,52 lt/sn (toplam 2,50 lt/sn) 

ADA NO : 4224 

PARSEL NO : 129 

MUHAMMEN BEDELĠ : 1.Yıl 587.357,99TL olmak üzere ÜFE (On iki aylık ortalama) 

artıĢları hariç toplam 10 yıl için 5.873.579,90 TL 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 176.207,50 TL 

ĠHALE GÜNÜ : 28/01/2016 PerĢembe 

ĠHALE SAATĠ : 15:00 

Yukarıda özellikleri belirtilen kaynak suları Vakıflar Genel Müdürlük Makamının 

14/10/2015 tarih 28254 sayılı ve BaĢbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ĠĢler BaĢkanlığı’nın 

17.10.2015 tarih 2495 sayılı olurlarına istinaden on yıl süreli olarak, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye 

çıkartılmıĢtır. 

1 - Ġlk yıl kira bedeli ihalede oluĢan tutar, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl 

kira bedelinin Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (on iki aylık 

ortalama % değiĢim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. 

Kira aylık olarak tahsil edilecektir. Kira bedellerinde kısmi ödeme yapılamaz. Vadesinde 

ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. 

2 - Kaptaj, isale hattı ve tesis yapımı ile ilgili kurum ve kuruluĢlardan alınacak ruhsat 

alma iĢlemleri en geç bir yıl içinde tamamlanacaktır. 

3 - Yüklenici (kiracı) tarafından Vakıf taĢınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb. 

yükümlülükler konulamaz. 

4 - Ġlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 

taĢınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmıĢ olan masraflar talep edilmez. Ġmalatlar herhangi 

bir bedel talep edilmeden Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılacak, yatırılan teminat ve kiralar 

Ġdareye gelir kaydedilecektir. 

5 - SözleĢme süresince D.S.Ġ.’ye yaptırılacak debi ölçümlerinde debide oluĢacak belli 

orandaki artıĢ yada eksiliĢler Ġdarenin uygun görüĢüyle aynı oranda satıĢ bedeline (kiraya) 

yansıtılacaktır. 

6 - Ġhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Hocahasan Mah. Fahri Korutürk Cad. No: 129 

Vakıf ĠĢhanı (Kat: 3-4) Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 

toplanacak olan, Ġhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

7 - Ġstekliler, Ġhale Ģartnamesini mesai saatleri içerisinde Bursa Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünde görebilirler ve TR250001500158007272747249 nolu Vakıflar Bankası Bursa 

Cumhuriyet ġubesi hesabına 200,00 TL yatırarak aynı adresten temin edebilirler. 

8 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için Ġhale ġartnamesinin 29. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı Ģartnamenin 30. maddesi doğrultusunda ihale günü ve saatine 
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kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyon 

BaĢkanlığına imza karĢılığında teslim edeceklerdir. 

9 - Ġhaleye girebilme Ģartları; 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 

b) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

b1) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

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

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

b2) Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

c1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi. 

c2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

d) Ġstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

e) Ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak giriĢim 

beyannamesini vermesi. 

f) Ġlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (ilk yıl kira muhammen 

bedelinin %50'si kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisi) 

* Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan kiĢilerden herhangi biri 

bu değeri tek baĢına karĢılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karĢılayabilirler. 

g) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin verilmesi. 

h) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin verilmesi. 

ı) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı. 

j) Geçici teminat banka dekontu veya Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı 

Kanuna göre alınmıĢ ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

k) Teklif mektubu (29. maddeye göre hazırlanmıĢ) 

l) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a, b, c, d, e, g, h, ı bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

10 - Teminatların nakit olması halinde teminat tutarı idarenin Vakıflar Bankası Bursa 

Cumhuriyet ġubesi nezdinde açılan IBAN TR250001500158007272747249 no’lu hesabına 

yatırılacaktır. 

11 - Telgraf, faks veya internet yoluyla yapılacak müracaatlar ve postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

12 - Bu iĢ için yapılmıĢ tüm ilan bedelleri sözleĢme esnasında def’aten istekli tarafından 

ödenecektir. 

13 - Ġdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 270/1-1 



14 Ocak 2016 – Sayı : 29593 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

SU ENJEKSĠYON POMPASI PROBU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : SU ENJEKSĠYON POMPASI PROBU alımı 4734 sayılı 

Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/3250 

Dosya no : 1621001 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : SU ENJEKSĠYON POMPASI PROBU (2 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasına müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 28.01.2016 PerĢembe günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), 

(c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teklif edilecek malzemelerle ilgili olarak tanıtıcı katalog. 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.01.2016 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 264/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

TMMOB Maden Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ HĠZMETLERĠ ASGARĠ ÜCRET TARĠFESĠ (2016 YILI) 

HĠZMET TÜRÜ ÜCRET BĠRĠM 

TEKNĠK NEZARET HĠZMETĠ (Bir Ruhsat Sahası Ġçin)*1   

Ia. Grubu Madenler 840 TL/AY 

Ib. Grubu Madenler 1.120 TL/AY 

Açık ĠĢletme 1.255 TL/AY 

Açık ĠĢletme (Patlatma gerektiren) 1.675 TL/AY 

Yeraltı ĠĢletmesi 2.310 TL/AY 

Yeraltı ĠĢletmesi (Grizulu) 2.785 TL/AY 

SÜREKLĠ MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ   

a. Büro- ġantiye - Açık ĠĢletme, Tesis*2 2.785 TL/AY 

b. ġantiye - Açık ĠĢletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 2.850 TL/AY 

c. ġantiye - Açık ĠĢletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 4.175 TL/AY 

ç. ġantiye - Açık ĠĢletme, Tesis (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise) 4.870 TL/AY 

d. Yeraltı ĠĢletmesi 4.535 TL/AY 

e. Yeraltı ĠĢletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 4.735 TL/AY 

f. Yeraltı ĠĢletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 5.365 TL/AY 

g. Yeraltı ĠĢletmesi (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise) 6.125 TL/AY 

ğ. Tünel – Metro 4.535 TL/AY 

h. Sondaj (Maden, Su) 3.130 TL/AY 

I. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) 3.480 TL/AY 

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) 3.835 TL/AY 

DÜġÜNSEL (ĠSTĠġARĠ) HĠZMET   

a. Sözlü Olarak Sunulması 700 TL 

b. Rapor Halinde Sunulması 915 TL 

GEÇĠCĠ HĠZMET (KEġĠF HĠZMETĠ)   

a. Hizmetin Ġlk Günü 840 TL 

b. Sonraki Her Gün Ġçin 560 TL 

DANIġMANLIK (MÜġAVĠRLĠK HĠZMETĠ) 

PROJE HĠZMETLERĠ 
2.510 TL/AY 

a. Ön Ġnceleme Raporu 1.255 TL 

b. Maden Arama Projesi 3.345 TL 

c. Ön Arama Faaliyet Raporu 4.175 TL 

d. Genel Arama Faaliyet Raporu 5.015 TL 

e. Detay Arama Faaliyet Raporu 5.925 TL 

f. Terk Raporu 980 TL 

g. Sondaj Kuyu ĠnĢa ve Tatbik Projesi 1.195 TL 

h. ĠĢletme Projesi (Ia. grubu madenler için) 4.175 TL 

ı. ĠĢletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) 8.010 TL 

i. ĠĢletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi 10.100 TL 
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HĠZMET TÜRÜ ÜCRET BĠRĠM 

j. Patlayıcı Madde Kullanım, Ġhtiyaç ve Kapasite Raporu 1.540 TL 

k. Ekspertiz Raporu 1.540 TL 

l. KamulaĢtırma vb. Rapor Düzenlemesi 1.675 TL 

m. Orman Ġzni 1.815 TL 

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) 6.760 TL 

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. 

Hizmeti) 
2.930 TL 

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma 

Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti 
2.930 TL 

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.215-TL’den Az Olamaz 
  

r. Fizibilite Projesi 10.100 TL 

Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLIĞI HĠZMETLERĠ   

(C) Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı 3.480 TL/AY 

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLĠSĠ   

ĠĢletme-Tesis 2.865 TL/AY 

ĠĢletme-Tesis (Daimi) 5.015 TL/AY 

Otogaz Ġstasyonları (Ġstasyon baĢına) 1.300 TL/AY 

Çevre Görevlisi (EK-I) 2.090 TL/AY 

Çevre Görevlisi (EK-II) 1.055 TL/AY 

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MĠNERALLĠ SU 

SAHALARINA AĠT HĠZMETLER 
  

1 - ARAMA, ĠġLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI 

(Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test 

ve modelleme gibi çalıĢma giderlerini kapsamaz) 

  

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve 

Arama Projesinin hazırlanması 
5.750 TL 

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi 

zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir 

ruhsat sahası için) 

2.300 TL 

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların ĠĢletme Projesi ve 

Raporlarının düzenlenmesi 
8.050 TL 

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi 

zorunlu olan ĠĢletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat 

sahası için) 

3.450 TL 

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma 

Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 
5.750 TL 

2 - TEKNĠK HĠZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, 

jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalıĢma giderlerini 

kapsamaz) 

  

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama 

döneminde teknik sorumluluk (ġirket bünyesinde çalıĢır ise) 
3.165 TL/AY 
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HĠZMET TÜRÜ ÜCRET BĠRĠM 

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama 

döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 
750 TL/AY 

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların iĢletme 

döneminde teknik sorumluluk (ġirket bünyesinde çalıĢır ise) 
3.450 TL/AY 

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların iĢletme 

döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 
865 TL/AY 

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir 

ölçüm için) 
1.725 TL 

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme ÇalıĢması ve 

Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) 
28.750 TL 

KAYA-ZEMĠN (JEOTEKNĠK ETÜD) ÇALIġMALARI   

1 - PLANLI ALANLAR ĠMAR TĠP YÖNETMELĠĞĠ (19.08.2008 

TARĠH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK 

ÇALIġMALAR 

  

I. Kategoriye Giren Yapılar Ġçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü 

Raporu 
  

0-1000 m2 alan için 840 TL 

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar Ġçin Sondaja Dayalı Zemin ve 

Temel Etüdü Raporu 
  

0-1000 m2 alan için 840 TL 

1000-3000 m2 alan için 1.675 TL 

3000-5000 m2 alan için 2.370 TL 

2 - ALT YAPI PROJELERĠ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)   

a. Daimi hizmetler 3.345 TL/AY 

b. Proje danıĢmanlık hizmeti 5.850 TL/AY 

c. Proje hazırlama 25.270 TL 

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama 345 TL/GÜN 

e. Projenin revize raporu hazırlanması 5.015 TL 

NOT 

Hesaplamalarda, aĢağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. 

- Sondaj hizmetleri 

- Laboratuvar hizmetleri 

DanıĢmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalıĢmalar, tarifedeki ilgili 

kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. 

*1 18.02.2016 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

*2 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2016 yılı için uygulanan ücret. 

- Ücretler net ücretlerdir. 

- Bu çalıĢmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve 

benzeri giderler iĢverene aittir. 272/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Ġli, SüleymanpaĢa Ġlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YĠBF 

nolu inĢaatın denetimini üstlenen 862169 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 

nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 1. 

Ġdare Mahkemesinin 2015/2175 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 03.12.2015 

tarihli ve E.2015/2175-K.2015/2700 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mertoğlu Yapı 

Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 08.01.2016 tarihli ve 592 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 285/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Çerkezköy Ġlçesi, Kapaklı Beldesi, F19B20B pafta, 597 ada, 9 parsel 

üzerindeki 266624 YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Vatan Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin 

Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Hüseyin ÖZLEM (Denetçi No: 3117, Oda Sicil No: 

12606) tarafından, Ankara 4. Ġdare Mahkemesinin 2014/231 esasına kayden Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, 13.11.2015 tarihli ve E.2014/231-K.2015/1586 sayılı karar ile ―dava 

konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmî Gazete ilanı 

ile Hüseyin ÖZLEM hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 08.01.2016 tarihli ve 587 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 284/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Tosmur Belediyesi, 130 ada, 07 parsel üzerindeki 623431 YĠBF 

nolu inĢaatın denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ziyaittin DEMĠRAYAK (Denetçi No: 6403, Oda Sicil No: 1733) 

tarafından, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 2015/723 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, 11.11.2015 tarihli ve E.2015/723-K.2015/1723 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin 

iptaline‖ hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ziyaittin 

DEMĠRAYAK hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 08.01.2016 tarihli ve 583 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 283/1-1 

————— 

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 

YĠBF nolu yapının denetimini üstlenen Dardanel Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Yardımcı Kontrol 

Elemanı ĠnĢaat Teknikeri Öğünç ÖZDEMĠR (T.C. Kimlik No: 39085042742) tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 5. Ġdare Mahkemesinin 06.11.2015 tarihli ve 

E.2015/2658 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ 

hükmedildiğinden, Öğünç ÖZDEMĠR hakkında, 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete 

ilanı tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢleminin yürütmesi 30.12.2015 tarihli ve 35145 sayılı 

Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 282/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Ġli, BaĢakĢehir Ġlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Aka2 Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Seyfettin AKBULAK (Denetçi No: 7714, Oda Sicil No: 

18750) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 

13.11.2015 tarihli ve E.2015/205-K.2015/1738 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Seyfettin 

AKBULAK hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 25.12.2015 tarihli ve 34577 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 282/2/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar 

EĢref Perviz TOĞULGA (Denetçi No: 148, Oda Sicil No: 4330) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 4. Ġdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarihli ve E.2015/1188-K.2015/1583 

sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile EĢref Perviz TOĞULGA hakkında tesis edilmiĢ olan geçici 

durdurma iĢlemi 25.12.2015 tarihli ve 34580 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 282/3/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, 685 ada, 15 parsel üzerindeki 643156 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine 

Mühendisi Atila DĠNÇER (Denetçi No: 168, Oda Sicil No: 2541) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 4. Ġdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarihli ve E.2015/1189-

K.2015/1585 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli 

ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Atila DĠNÇER hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma 

iĢlemi 25.12.2015 tarihli ve 34579 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 282/4/1-1 

————— 

Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, 7817 ada, 9 parsel üzerindeki 621955 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Düden Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat 

Mühendisi Ramazan SUNAR (Denetçi No: 7730, Oda Sicil No: 63301) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin 27.11.2015 tarihli ve E.2015/1196-

K.2015/1742 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli 

ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ramazan SUNAR hakkında tesis edilmiĢ olan geçici 

durdurma iĢlemi 25.12.2015 tarihli ve 34576 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 282/5/1-1 

————— 

Edirne Ġli, Merkez Ġlçesi, E17D07B4C pafta,2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818656 YĠBF 

nolu inĢaatın denetimini üstlenen Deta Yapı Denetim Ltd. ġti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Mimar Reha GÜLER (Denetçi No: 17355, Oda Sicil No: 13985) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 13.11.2015 tarihli ve E.2015/508-

K.2015/1768 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli 

ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Reha GÜLER hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma 

iĢlemi 25.12.2015 tarihli ve 34575 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 282/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 2 parsel 

üzerindeki 784781 YĠBF nolu (A Blok) yapının denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. ġti.’ 

nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda Sicil 

No: 5393)  tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 3. Ġdare Mahkemesinin 

09.12.2015 tarihli ve E.2015/2466 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, Duran Ahmet CEYHAN hakkında, 10.04.2015 tarih ve 

29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢleminin yürütmesi 

06.01.2016 tarihli ve 251 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 281/1/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 2 parsel 

üzerindeki 784794 YĠBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. ġti.’ 

nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda Sicil 

No: 5393)  tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 3. Ġdare Mahkemesinin 

25.11.2015 tarihli ve E.2015/2467 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, Duran Ahmet CEYHAN hakkında, 10.04.2015 tarih ve 

29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢleminin yürütmesi 

06.01.2016 tarihli ve 332 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 281/2/1-1 

————— 

30.12.2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Osman Necdet 

KALAYCIOĞLU ile ilgili ilanda sehven yazılan ―geçici durdurma iĢlemi 15.12.2015 tarih ve 

33471 sayılı Makam Oluru ile durdurulmuĢtur‖ ifadesinin çıkarılarak ―geçici durdurma iĢlemi 

15.12.2015 tarih ve 33471 sayılı Makam Oluru ile iptal edilmiĢtir‖ ifadesinin eklenmesi 

05.01.2016 tarihli ve 189 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüĢtür.  

Ġlgililere duyurulur. 281/3/1-1 

————— 

Denizli Ġli, Buldan Ġlçesi, 690 ada, 57 parsel üzerindeki 265634 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 125914 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip BaĢarır Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 4. Ġdare 

Mahkemesinin 2014/1882 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 16.10.2015 

tarihli ve E.2014/1882-K.2015/1334 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile BaĢarır Yapı 

Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 06.01.2016 tarihli ve 330 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 280/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, 18735 ada, 10 parsel üzerindeki 861245 YĠBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 1004 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetim Ltd. ġti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada Ankara 12. Ġdare Mahkemesi’nin 

10.12.2015 tarih ve E.2015/1544-K.2015/2289 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hane Yapı Denetim 

Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 11.01.2016 tarih ve 683 sayılı Olur ile 

iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 279/1/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Menemen Ġlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YĠBF nolu (B Blok) 

inĢaatın denetimini üstlenen 713 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Mehmet ÇETĠNER tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. Ġdare Mahkemesinin 03.12.2015 tarih ve 

E.2015/1739-K.2015/2694 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Mehmet ÇETĠNER 

(Denetçi No:9125, Oda Sicil No:12776) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 

11.01.2016 tarihli ve 684 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 279/2/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Menemen Ġlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YĠBF nolu (B Blok) 

inĢaatın denetimini üstlenen 713 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Yağmur Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’nin Kontrol Elemanı, ĠnĢaat Mühendisi, Mehmet SERĠN tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 1. Ġdare Mahkemesinin 03.12.2015 tarih ve E.2015/1743-

K.2015/2699 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli 

ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile ĠnĢaat Mühendisi, Mehmet SERĠN (Oda Sicil No:10298) 

hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 11.01.2016 tarihli ve 685 sayılı Makam Olur’u 

ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 279/3/1-1 

————— 

4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALINAN TEMĠNAT 

BEDELLERĠNĠN GÜNCELLENMESĠ 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğin 32 inci maddesinde belirtilen teminat bedeli, 10.11.2005 tarihli ve 5429 

Sayılı Türkiye Ġstatistik Kanununun 58 inci maddesine eklenen fıkra çerçevesinde, Türkiye 

Ġstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeks i 

(YĠ-ÜFE) yıllık değiĢim oranı (%5.71) esas alınarak yeniden belirlenmiĢtir. 

Buna göre; 

1 - Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 inci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer 

alan; 

a) Yapı Denetim Ġzin Belgesi almak için alınan 200.000,00 TL (ĠkiyüzbinTürkLirası) 

teminat tutarının 211.420,00 TL (ĠkiyüzonbirbindörtyüzyirmiTürkLirası) olarak güncellenmiĢtir.  

b) Yapı Denetim Ġzin Belgesi almak için alınan 30.000,00 TL (OtuzbinTürkLirası) 

teminat tutarının 31.713,00 TL (OtuzbirbinyediyüzonüçTürkLirası) olarak güncellenmiĢtir.  
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2 - 01.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak değerler ile bir önceki yıl değerleri 

aĢağıdaki tabloda yer verilmiĢtir. 

 2015 yılı 2016 yılı 

Yapı Denetim Ġzin Belgesi Ġçin Teminat Tutarı 200.000,00 TL 211.420,00 TL 

Laboratuvar Ġzin Belgesi Ġçin Teminat Tutarı   30.000,00 TL   31.713,00 TL 

Ġlgililere duyurulur. 352/1-1 
————— 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır.‖ 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 2256 dosya no’lu BANDIRMA Yapı Denetim Ltd. ġti.  

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1676 dosya no’lu VADĠ Yapı Denetim Ltd. ġti.’lerine ait 

Yapı Denetim Ġzin Belgeleri Bakanlık Makamının 12.01.2016 tarih ve 867 sayılı Olur'u ile geçici 

olarak geri alınmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 353/1/1-1 
————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 12.01.2016 tarih ve 868 sayılı ve 

12.01.2016 tarih ve 869 sayılı Makam Olur’larına istinaden, 

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1537 dosya no’lu AKDENĠZ ZĠRVE Yapı Denetim Ltd. 

ġti., 

Ġstanbul ilinde faailyet gösteren 847 dosya nolu NAZ Yapı Denetim Ltd. ġti., 

ġanlıurfa ilinde faailyet gösteren 1371 dosya nolu HA-YAġ Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 807 dosya no’lu GÜVEN Yapı Denetim Ltd. ġti. ve 

864 dosya no’lu BĠZĠM Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 38 dosya no’lu SON-TEK Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Adana ilinde faaliyet gösteren 322 dosya no’lu ĠLKE Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 1637 dosya no’lu PRO4D Yapı Denetim Ltd. ġti., 172 dosya 

no’lu ATAYOL Yapı Denetim Ltd. Tic. ġti. ve 471 dosya no’lu TAM Yapı Denetim Hiz. Ltd. 

ġti.  

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 875 dosya nolu KÖRFEZ-ADA Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı Denetim Ġzin Belgeleri 

iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 353/2/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/413 Esas (Eski 2014/399) sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 335/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Ankara'da kurulmuĢ olan Hacettepe Üniversitesi ĠĢletme Bölümü Mensupları ve 

Mezunları Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal DayanıĢma Vakfı, Ankara 6. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 28.01.2015 tarihinde kesinleĢen, 06.11.2014 tarihli ve E: 2014/197, K: 2014/583 

sayılı kararına istinaden dağıtılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 278/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/91477 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 06800 

Bilkent Çankaya Ankara 
Tel-Faks (0 312) 2667680 – (0 312) 2660134 

Posta Kodu 06800 E-Mail ser@toki.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
GÜRYAPI TAAH. ĠNġ. TUR. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
ZÜHAL GÜRCÜM 

Adresi 
Barbaros Mah. Güniz Sok. No:17 

Kavaklıdere Çankaya ANKARA 

Hilal Mah. Aleksander Dupçek Cad. 

No:38/7 Çankaya ANKARA 

T.C. Kimlik No.  34153341048 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4490039749  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 114857  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

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. 

 275/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale kayıt numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ceza Ġnfaz Kurumları ile Tutukevleri 

ĠĢyurtları Kurumu Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafa 

Cad. No: 20 Bakanlıklar 
Tel-Faks 

0 312 414 79 11-12 

Faks: 424 01 84 

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor ĠĢl. 

San. Tic. A.ġ. 
 

Adresi 
Ġçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaç 

Sokak No: 6/B AtaĢehir/Ġstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

3830353510 - Anadolu Kurumlar Vergi 

Dairesi 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Restoran ve Yiyecek Ġçecek Hizmetleri-

2760-Kadıköy 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 333/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

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. 

 348/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/17348 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Eti Maden ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Etlik-Keçiören/ANKARA 

Adresi 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sok. No: 1 
Tel-Faks 0312 294 20 00 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Shc Çamlıca Gıda ĠnĢ. Tur. San. ve 

Tic. Ltd. ġti. / ANKARA 
--- 

Adresi 
3. Cad. 30. Sok. No:30 Yakacık 

Yenimahalle/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7690454495  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 230738  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

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. 

 349/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

 
 351/1-1 
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz DiĢ Hekimliği Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Güzel 

Sanatlar ve Tasarım Fakültesine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, öğretim üyeleri alınacaktır. BaĢvuru KoĢulları; 

• Adayların, Ġstanbul Kemerburgaz Üniversitesi web sayfasında bulunan Atama-Terfi 

Kriterlerini sağlamaları ve belgelemeleri gerekir. 

• Adayların, kadrolarının karĢılığında belirtilen özel koĢullara uygun olmaları gerekir. 

• DiĢ Hekimliği ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültemizin her bölümünde, eğitim dili 

%100 Ġngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, Ġngilizce dilinde 

80 ve üzeri puan almıĢ olmaları gerekir. 

BaĢvuru Belgeleri: 

• BaĢvuru dilekçesi 

• ĠKBU Atama-Terfi Kriter Formu 

• Yayın listesi 

• YÖK formatında detaylı özgeçmiĢ 

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği 

• Yurt dıĢından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli 

örneği 

• YÖK tarafından onaylanan Ġngilizce dil sınavlarına iliĢkin sonuç belgesi aslı veya noter 

tasdikli örneği. 

Profesör kadrolarına baĢvuracak adayların, baĢvuru belgelerine bilimsel çalıĢma ve 

yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak 

adayların baĢvuru belgelerine bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, 

aĢağıdaki adrese Ģahsen veya posta ile baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru yapan adaylar, değerlendirme aĢamasında, kendileri ve çalıĢmaları hakkında 

Fakülte kapsamında Ġngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet edileceklerdir. Yardımcı 

Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. 

Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır. 

Son baĢvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. BaĢvuru Adresi: 

Ġstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ġnsan Kaynakları Direktörlüğü Mahmutbey, Dilmenler 

Caddesi No: 26 34217 Bağcılar Ġstanbul 

 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ UNVANI 

KADRO 

SAYISI BAġVURU ÖZEL ġARTLARI 

ĠĢletme Bölümü Profesör 1 Pazarlama alanında bilimsel çalıĢmaları olmak. 

ĠĢletme Bölümü Profesör 1 
Yönetim Organizasyon alanında bilimsel 

çalıĢmaları olmak. 
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DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

BÖLÜM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI BAġVURU ÖZEL ġARTLARI 

Periodontoloji 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 

DiĢ Hekimliği Fakültesi mezunu olup, 

Periodontoloji Anabilim dalı alanında 

uzmanlığını almıĢ olmak. Ġyi derecede 

Ġngilizce biliyor olmak. 

Restoratif 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 Ġyi derecede Ġngilizce biliyor olmak. 

Pedodonti 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 Ġyi derecede Ġngilizce biliyor olmak. 

Ortodonti 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 

DiĢ Hekimliği Fakültesi mezunu olup, 

Ortodonti Anabilim dalı alanında uzmanlığını 

almıĢ olmak. Ġyi derecede Ġngilizce biliyor 

olmak 

Restoratif 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 

DiĢ Hekimliği Fakültesi mezunu olup, 

Restoratif Anabilim dalı alanında uzmanlığını 

almıĢ olmak. Ġyi derecede Ġngilizce biliyor 

olmak 

Endodonti 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Endodonti Anabilim dalı alanında 

uzmanlığını almıĢ olmak. Ġyi derecede 

Ġngilizce biliyor olmak 

 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESĠ 

BÖLÜM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI BAġVURU ÖZEL ġARTLARI 

Sinema - TV Profesör 1 - Sinema-TV lisans mezunu olmak 

Ġç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
Profesör 1 

- Mimar kökenli olmak, 

- Kentsel Tasarım uzmanı olmak, 

Ġç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 

Yardımcı 

Doçent 
1 

- Ġç Mimarlık Lisans mezunu olmak, 

- Ġç Mimarlık alanında doktorası olmak, 

 271/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.04/203 

Toplantı Tarihi ve No : 07.10.2015-131  Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 07.10.2015-2913 

Samsun Ġli, Bafra Ġlçesi, Büyükcami Mahallesi’nde bulunan, tapunun 35 ada, 9 nolu 

parselinde kayıtlı taĢınmaz üzerinde yer alan tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi talebi 

ile 9 parsele bitiĢik konumda olan 8 parseldeki yapılaĢma koĢullarının belirlenmesi talebine 

iliĢkin; Bafra Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2015 gün ve 504 

sayılı yazısı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.04.2011 gün ve 

3066 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.10.2011 gün ve 17; 

25.04.2013 gün ve 967; 01.06.2015 gün ve 2638; 24.12.2014 gün ve 2298; 24.12.2014 gün ve 

2229 sayılı kararları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

28.09.2015 gün ve 338 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Bafra Ġlçesi, Büyükcami Mahallesi’nde bulunan, tapunun 35 ada, 9 nolu 

parselinde kayıtlı taĢınmaz üzerinde yer alan tescilli yapının koruma alanının; 35 ada, 8, 9, 11, 12 

ve 19 parselleri içerisine alacak Ģekilde ekli 1/500 ölçekli kadastral haritada belirtildiği Ģekliyle 

uygun olduğuna, 

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. maddesindeki 

―…korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tesbiti ve bu alanlar içinde 

inĢaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi Koruma Kurullarına 

aittir…‖ hükmü gereğince koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi 

Kurulumuza baĢvurulup alınacak karar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine, 

- Tescilli yapının bulunduğu 9 parsele bitiĢik konumda olan ve belirlenen koruma alanı 

içerisinde kalan 8 parselde, yapılaĢma koĢulunun 2 kat, yapı yüksekliğinin 6.50 metre olarak 

belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.00/783 

Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2015-137 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 16.12.2015-3032 

Amasya Ġli, Merkez Kızılca Köyü, 197 parselde tespit edilen Roma Dönemi 

YerleĢmesinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline iliĢkin, Amasya Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 07.09.2015 gün ve 2154 sayılı yazısı, 14.10.2015 gün ve 2325 sayılı 

yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 22.10.2015 gün ve 7644 sayılı, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 7.Bölge 

Müdürlüğünün 12.11.2015 gün ve 738600 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge 

Müdürlüğünün 03.11.2015 gün ve 213582 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 08.12.2015 gün ve 413 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, Merkez Kızılca Köyü, 197 parselde tespit edilen Roma Dönemi 

yerleĢmesinin, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle 

III.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği 

Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fiĢinin uygun 

olduğuna, alanda kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında yasal kovuĢturma 

açılmasına, III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar 

Koruma-Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin maddelerin 

geçerli olduğuna, karar verildi. 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 14 Ocak 2016 – Sayı : 29593 

 

 
 201/1-1 



14 Ocak 2016 – Sayı : 29593 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.01/87 

Toplantı Tarihi ve No : 17.12.2015-138  Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 17.12.2015-3094 

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Ġnaltı Köyü, Kaya Yaylası Mevkii kadastro harici alanda tespit 

edilen höyüğün I.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 15.09.2015 gün ve 2833 sayılı yazısı, 14.10.2015 gün ve 2327 sayılı 

yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 22.10.2015 gün ve 7639 sayılı, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 7.Bölge 

Müdürlüğünün 01.12.2015 gün ve 790211 sayılı, Sinop Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğünün 27.11.2015 gün ve 12806 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 08.12.2015 gün ve 414 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Ġnaltı Köyü, Kaya Yaylası Mevkii kadastro harici alanda tespit 

edilen höyüğün, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle 

I.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği 

Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil fiĢinin uygun 

olduğuna, I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-

Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin maddelerin geçerli 

olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.01/86 

Toplantı Tarihi ve No : 17.12.2015-138  Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 17.12.2015-3095   

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Ġnaltı Köyü, Kaya Yaylası Mevkii, kadastro harici alanda tespit 

edilen antik yerleĢim alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.09.2015 gün ve 2834 sayılı yazısı, 14.10.2015 gün ve 2328 

sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 22.10.2015 gün ve 7625 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge 

Müdürlüğünün 27.10.2015 gün ve 210989 sayılı, Sinop Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğünün 27.11.2015 gün ve 12806 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 08.12.2015 gün ve 415 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Ġnaltı Köyü, Kaya Yaylası Mevkii, kadastro harici alanda tespit 

edilen antik yerleĢim alanın, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olması 

nedeniyle III.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, hazırlanan tescil 

fiĢinin uygun olduğuna, III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar Koruma-Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

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

maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 09.12.2015-247 35.05/226 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 09.12.2015-5934 Toplantı Yeri 

 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı mahallesi, Ada Mevkiinde bulunan, tapunun 28 pafta, 

4197 numaralı parselinde kayıtlı olan, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 10.03.1993 tarihli ve 4274 sayılı kararı ile belirlenen 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik 

Sit sınırları içerisinde kalan taĢınmazda ilgili Müzesince yapılan kazı çalıĢmaları sonucunda 

ortaya çıkarılan buluntuların 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit niteliği taĢıması sebebiyle 

taĢınmazın 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik olan sit derecesinin 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit 

olarak yeniden belirlenmesine yönelik iĢlemlerin baĢlatılmasına iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.10.2014 tarihli ve 4375 sayılı kararı doğrultusunda 

hazırlanan sit paftası ve sit fiĢine iliĢkin Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

17.02.2015 tarihli ve 1389 sayılı yazısı ve konuya iliĢkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 08.12.2015 tarih ve 1159 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ġzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı mahallesi, Ada Mevkiinde bulunan, tapunun 28 pafta, 

4197 numaralı parselinde kayıtlı olan, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 10.03.1993 tarihli ve 4274 sayılı kararı ile belirlenen 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik 

Sit sınırları içerisinde kalan taĢınmazın sit derecesinin 1. (birinci) Derece Arkeolojik olarak 

yeniden belirlenmesine, kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.06/30 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015 - 142 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015 - 1773 

Çorum Ġli, Ortaköy Ġlçesi, Oruçpınar Köyü, Beypınarı Mevkii, H34-A24B Pafta, 109 Ada, 

4, 13, 14 parselde 2863 sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan Beypınarı Arkeolojik Düz YerleĢim 

Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline iliĢkin Çorum Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarih ve 1108 sayılı yazısı ve eki, Çorum Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 09.04.2015 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. 

Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde Kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze 

iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 16.10.2015 tarihli ve 1687 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum 

görüĢleri, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.04.2015 tarihli uzman raporu, 

Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 18.12.2015 tarih ve 5004 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Çorum Ġli, Ortaköy Ġlçesi, Oruçpınar Köyü, Beypınarı Mevkii, H34-A24B Pafta, 109 Ada, 

4, 13, 14 parsellere iliĢkin karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları 

belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fiĢinin 

onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 

koĢulların geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.00/308 

Toplantı Tarihi ve No : 04.12.2015 - 140 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 04.12.2015 - 1748 

Çorum Ġli, Merkez Ġlçesi, Saray Mahallesi, 10-B Pafta 2017, 2018, 2103 parselde 2863 

sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan Hantepesi Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline iliĢkin Çorum Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarih ve 1111 

sayılı yazısı ve eki, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.04.2015 tarihli uzman 

raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının 

ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün 

içinde Kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.09.2015 tarihli ve 1584 sayılı yazısı gereği 

Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüĢleri, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

06.04.2015 tarihli uzman raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 

4759 sayılı dosya inceleme raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Çorum Ġli, Merkez Ġlçesi, Saray Mahallesi, 10-B Pafta 2017, 2018, 2103 parseldeki 

Hantepesi Höyüğün karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen 

alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına, bu 

alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin koĢulların geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.11/5 

Toplantı Tarihi ve No : 27.11.2015 - 137 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 27.11.2015 - 1710  

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) 

kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Haymana 

Ġlçesi, Culuk Köyü Höyük Mevkii sınırları içerisinde yer alan tescilli Culuk Höyük I. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarının sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 27.03.2015 

gün ve 1371 sayılı uzman raporu, ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünce tespite konu olan 

alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢlerinin alınması kapsamında 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen kurum 

görüĢü yazıları, 27.10.2015 tarih ve 4237 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 1/25000 ölçekli 

koordinatlı pafta, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

 Ankara Ġli, Haymana Ġlçesi, Culuk Köyü sınırları içerisinde yer alan tescilli Culuk Höyük 

I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının yanlıĢ iĢaretlendiği anlaĢılan Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.06.1988 gün, 264 sayılı kararı ve eki paftasının iptal 

edilmesine, kararımız eki I ve III. Derece Arkeolojik Sınırlarının iĢaretlendiği 1/25000 ölçekli 

koordinatlı paftanın uygun olduğuna, I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli alanda Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I. 

Maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit alanlarına iliĢkin koĢulların geçerli olduğuna, III. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesindeki ―geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları‖ 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   19.03/310 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015 - 142 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015 - 1771 

Çorum Ġli, Merkez Ġlçesi, Sapa Köyü, Koparan Mevkii H33-A-15-B-3,4 Pafta, 110 Ada, 

86, 87, 88, 89, 192, 193, 194 ve T.H. parselde 2863 sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan Sapa 

Roma YerleĢimi ve Mezarlık Alanı III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline iliĢkin Çorum 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarih ve 1105 sayılı yazısı ve eki, Çorum 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.04.2015 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 

2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

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

Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde Kurum görüĢlerinin 

Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 22.10.2015 tarihli ve 1724 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen 

Kurum görüĢleri, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli 08.04.2015 uzman 

raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 18.12.2015 tarih ve 5003 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Çorum Ġli, Merkez Ġlçesi, Sapa Köyü, Koparan Mevkii H33-A-15-B-3,4 Pafta, 110 Ada, 

86, 87, 88, 89, 192, 193, 194 ve Tapulama Harici parsellere iliĢkin karar eki 1/25.000 ölçekli 

haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesindeki koĢulların ― 

geçiĢ dönemi yapılanma koĢulu‖ olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2015 - 146 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2015 - 1816  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Doğrullar Mahallesinde bulunan Tilbey Höyüğü’nün 2863 

sayılı Yasa kapsamında tesciline iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli 

öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Doğrullar Mahallesinde bulunan Tilbey Höyüğü’nün 2863 

sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 

ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği Ģekilde (üzerinde 

günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tesciline; 

Tilbey Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

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

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2015 - 146 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2015 - 1813  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Muratlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akbulut 

YerleĢimi’nin tescil edilmesine yönelik, ġanlıurfa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

25.11.2015/2177 sayılı yazısı ve eki ġanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2015 tarihli, 

ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2015 tarihli 

raporları okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Muratlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akbulut 

YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Akbulut YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. 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 : 23.12.2015 - 147 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.12.2015 -1836  ġANLIURFA 

Adıyaman ili, GölbaĢı ilçesi, Karaburun Köyü sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Azaplı Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının 

sayısallaĢtırılması ile koruma ve kullanma Ģartlarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.12/2015 tarihli raporu, Adıyaman 

ili sınırları dâhilinde yapılan yüzey araĢtırması raporu ile ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 04.11.2015/205887 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 13.11.2000/3948 sayılı kararı, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli koordinatlı sit alanı haritası, 

tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

Adıyaman ili, GölbaĢı ilçesi, Karaburun sınırları içerisinde bulunan ve I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Azaplı Höyüğü’nün tescil kararında Balkar Köyü sınırları 

içerisinde kaldığı belirtilmesine karĢın kadastral kayıtlarda Karaburun Köyü olarak kayıtlı 

bulunduğundan, Karaburun Köyü olarak düzeltilmesine, tescilinin devamına, sit alanı sınırlarının 

1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekilde uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat 

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

Azaplı Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

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 görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. 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 karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.12.2015 - 147 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.12.2015 - 1830  ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez, Kuyulu Köyü, sınırları içerisinde bulunan Giriktepe Höyüğü’nün 

tespitine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2015/205887 sayılı 

yazısı ve eki yüzey araĢtırması raporuna istinaden Müdürlüğümüz uzmanlarının 14.12.2015 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez, Kuyulu Köyü, sınırları içerisinde bulunan Giriktepe Höyüğü’nün 

2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine, 

Giriktepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. 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 : 22.12.2015 - 146 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2015 - 1812  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, GümüĢsuyu ĠĢletmesi Mahallesi sınırları içerisinde 

bulunan, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünce Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’ne devri 

yapılan 466 ada, 18 nolu parsel üzerinde höyük olup olmadığının sorulduğu Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü’nün 16.11.2015/7139 sayılı yazısı, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

incelemeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, GümüĢsuyu ĠĢletmesi Mahallesi sınırları içerisinde 466 

ada, 18 nolu parselde bulunan, Yılan Harabesi Höyüğü’nün 2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli 

koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Yılan Harabesi Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. 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 : 23.12.2015 - 147 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.12.2015 - 1832  ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez, Ġnceler Köyü, sınırları içerisinde bulunan Ġnceler Mezarlık Mevki 

YerleĢmesi’nin tescil edilmesi, koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2015 tarihli raporu 

okundu. Adıyaman ili sınırları dahilinde yapılan yüzey araĢtırmasına iliĢkin Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2015/205887 sayılı yazısı ve eki rapor, Konunun dosyası, 

1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

incelemeler sonucunda: 

Ġnceler Köyü, sınırları içerisinde bulunan Ġnceler Mezarlık Mevki YerleĢmesi’nin 

korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı 

haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Ġnceler Mezarlık Mevki YerleĢmesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

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 : 23.12.2015 - 147 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.12.2015 -1833  ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez, Ġnceler (Tirintil) Köyü, sınırları içerisinde bulunan Ġnceler 

(Tirintil) Höyüğü’nün tescil edilmesi, koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesine iliĢkin 

ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2015 tarihli 

raporu okundu. Adıyaman ili sınırları dahilinde yapılan yüzey araĢtırmasına iliĢkin Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2015/205887 sayılı yazısı ve eki rapor, 

Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez, Ġnceler (Tirintil) Köyü, sınırları içerisinde bulunan Ġnceler 

(Tirintil) YerleĢmesi’nin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Ġnceler (Tirintil) YerleĢmesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

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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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/8362 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi

Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim TAŞ’ın Atanması

Hakkında Karar (No: 2016/2)
— Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN’in Atanması

Hakkında Karar (No: 2016/3)
— Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN’in Atanması

Hakkında Karar (No: 2016/4)
— Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’in Atanması Hakkında

Karar (No: 2016/5)

YÖNETMELİK
— Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında

Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.’nin
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ
No: YİG/2010-09)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-21)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/51)
— Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında

Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.a)
— Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-39.1.a)

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2016 Tarihli ve 6071 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2015 Tarihli ve 2013/604 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2015 Tarihli ve 2013/1566 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/12/2015 Tarihli ve 2013/3228 Başvuru Numaralı Kararı

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


