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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri

Fakültesi Pilotaj Bölümünde uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenler.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Bölüm Başkanı: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj

Bölümü Bölüm Başkanını,
c) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üni-

versitenin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini
sağlayan programı,

ç) Değişim programları: Yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla pro-
tokol çerçevesinde yürütülen programları,

d) Dekanlık: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,
e) DNO: Dönem not ortalamasını,
f) Fakülte: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kuru-

lunu,
ğ) GNO: Genel not ortalamasını,
h) Kredili sistem: Başarı notunun bağıl olarak değerlendirildiği sistemi,
ı) Mutlak sistem: Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sistemi,
i) Öğrenci İşleri Birimi: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Öğrenci İşleri Birimini,
j) Program: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölü-

münün dört yıllık lisans programını,
k) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
m) Sertifika programı: Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik, bağımsız olarak açı-

lan ve önlisans ve lisans programlarına dersleri transfer edilemeyen programı,
n) Uluslararası ortak önlisans/lisans programı: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun

önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla
imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

o) Uçuş eğitim el kitabı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanımı onay-
lanmış eğitim el kitabını,

ö) Uçuş Kurulu: Uçuş eğitim el kitabında amacı, yapısı ve yetkileri belirtilmiş olan Pi-
lotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunu,
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p) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
r) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen

koşulları taşıması kaydıyla Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan, dip-
loma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında
sertifika verilen programı,

s) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yö-
netim Kurulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri on altı haf-

tadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.
(2) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.
(3) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda

açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, 16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğine uygun olarak Fakülte Kurulu kararı
ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(4) İkinci ve üçüncü evrelerde meteorolojik, teknik ve benzeri koşullara bağlı olarak
meydana gelebilecek fiili uçuş ders saatleri kaybının telafisi konusunda karar almaya Yönetim
Kurulu yetkilidir.

(5) Gerektiğinde hafta sonunda ve idari tatil günlerinde de teorik ve uygulamalı uçuş
dersleri yapılabilir.

Öğretim esasları
MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme

göre yürütülür.
(2) Ders planlarında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların ye-

rine intibakı yapılacak dersler; Fakülte Kurulu önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, staj, pratik çalışma gibi uygula-

malar ile uygulamalı derslerden oluşur. Birinci evredeki dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.
Fakülte Kurulu kararı ile derslerin bir bölümü yıl esasına göre de düzenlenebilir. İkinci ve
üçüncü evrelerde teorik derslerin uygulama esasları, Fakülte Kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Dersler, birim yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla
Üniversite ve şehir dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, Fakülte
Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(5) Mezuniyet için gerekli olan kredinin %25’i, ilgili derslerin eşdeğer olması koşuluyla
ve Senato kararıyla Üniversitenin merkezî açık ve uzaktan öğretim programlarından da alına-
bilir. Ancak bu dersler için öğrencilerden ek katkı payı ve öğrenim ücreti talep edilmez.

Öğrenim süresi
MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi,

yabancı dil hazırlık sınıfı dışında sekiz yarıyıldır. Meteorolojik koşullar, uçuş emniyeti ve ulu-
sal/uluslararası sivil havacılık kurallarına bağlı olarak öğrenim süresinin sekiz yarıyılı aşması
durumunda, aşan süre Yönetim Kurulu kararıyla program süresine dâhil edilir. Program süresi
sonunda mezun olamayan öğrenci; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre
katkı payını/öğrenim ücretini ödemesi koşuluyla kayıt yaptırarak öğrenimine devam eder. Kayıt
yenilenmeyen dönemler ise öğrenim süresinden sayılır.
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(2) Programdaki derslerini tamamlayan ancak zorunlu stajı kalan öğrencilerden katkı
payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami süre on dört yarıyıldır. Azami süre sonunda
mezun olamayan öğrenciden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öde-
mekle yükümlü olduğu katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Bu durumdaki öğrenci, derslere
ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami iki yıl olup bu süre program süresi ve azami öğre-
nim süresinden sayılmaz.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında ge-
çirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

Ek sınav hakkı
MADDE 7 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; prog-

ramdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 genel not orta-
lamasını (GNO) sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere; derslere devam
yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, dönem içi ve dönem sonu sınav yükümlülüklerini
2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine uygun olarak yerine getiremedikleri için
öğretim kurumları ile ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve not ortalamasını sağ-
layamayan ara sınıf öğrencilerine, Senato tarafından kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 44 üncü maddesi ile ilgili uygulama esasları çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.

Dersler ve stajlar
MADDE 8 – (1) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri

ile yarıyıllara göre dağılımı, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin
kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(2) Bazı dersler için Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla önkoşul konulabilir.
Öğrencinin önkoşullu bir dersi alabilmesi için bağlantılı dersi başarmış olması gerekir.

(3) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları ile özel ku-
ruluşlarda Senato tarafından belirlenen çerçevede yapılır.

(4) Uygulamalı derslerin ve stajların nasıl uygulanacağı, Fakülte Kurulunun önerisi
üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Evreler
MADDE 9 – (1) Dersler; hazırlık sınıfı dışında, üç evre hâlinde düzenlenir:
a) Birinci evre; genel kültür dersleri ve temel havacılık derslerinin verildiği, üç yarıyıl-

dan oluşan temel eğitim evresidir.
b) İkinci evre; uçuş öncesi yer dersleri, görerek hava hareketleri, görerek seyrüsefer

uçuşu ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre, aşağıdaki safhalardan oluşur:
1) İntibak uçuş safhası,
2) Görerek hava hareketleri ve yalnız uçuş safhası,
3) Görerek hava hareketleri ve seyrüsefer uçuş safhası.
c) Üçüncü evre; uçuş öncesi yer dersleri ile alet uçuşu, IFR seyrüsefer uçuşu, gece uçu-

şu, çift motorlu uçaklarla uçuş ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre, aşağıdaki
safhalardan oluşur:

1) İntibak ve temel alet uçuş safhası,
2) Seyrüsefer sistemlerini kullanarak yapılan alet uçuş safhası,
3) Gece uçuşu ve alet seyrüsefer uçuş safhası,
4) MCC ve çok motorlu uçuş safhası.
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(2) Herhangi bir evreyi başaramayan öğrenci, bir üst evreye devam edemez. Öğrenci
sayısının fazla olduğu ve meteorolojik koşulların uçuşa uygun olmadığı dönemlerde; ikinci ve
üçüncü evrelerdeki görevlerde, safha takibi yapılmaksızın kendi evrelerinin içinde karışık ola-
rak uçulabilir.

Yeni kayıt
MADDE 10 – (1) Öğrenci, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversite tarafından be-

lirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya katkı payını/öğrenim üc-
retini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz.

(2) Kayıt için istenen belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda belge is-
tenmeksizin adayın kaydı yapılır ancak e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan
belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vaz-
geçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 11 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen esaslara göre kaydını yeniler. Kayıt yenileme esaslarına uymayan veya katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.

(2) Öğrenci; danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok
kırk beş, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok yirmi beş AKTS kredilik derse kayıt yap-
tırabilir.

(3) Öğrenci; akademik danışmanın onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haf-
tası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

(4) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ekle/sil haftasından sonraki üç
hafta içinde danışmanının onayıyla sadece bir dersten çekilebilir.

Danışman
MADDE 12 – (1) Her öğrenci için kayıtlı olduğu Bölüm Başkanının önerdiği öğretim

elemanı, dekan tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi her
yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir, akademik durumunu öğrenciyle birlikte de-
ğerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Danışman ayrıca; öğrenciyi öğrenimi boyunca
izler, üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer ve benzeri konularda bilgilendirir
ve yönlendirir.

(2) Danışman, ekle/sil haftası süresince haftalık programını ve ofisinde bulunacağı saatleri
ilan eder. Geçerli bir mazeret nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu
bir yazıyla bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışmanın yerine geçici olarak ka-
yıt süresince bir öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) PLT ve HUK kodlu derslere devam zorunluluğu %100, diğer derslere

devam zorunluluğu ise en az %70’tir. PLT ve HUK kodlu dersler için Senato tarafından belir-
lenen haklı ve geçerli nedenlerden biriyle başvuru yapan öğrenciye Yönetim Kurulu kararı ile
telafi dersi yapılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan ba-
şarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Uygulamalara devam esasları,
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi
veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler
içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde devam edemediği derslerden devamlı sayılır.
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Kredi ve not transferi
MADDE 14 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir

yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile Üni-
versitede çift anadal programına kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferleri yapılır. Öğrenci
daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda harf notu CC ve üzeri olan dersler ile
GNO’su 2,00’den az olmamak koşuluyla en az DD veya YT harf notu olan dersleri için kredi
ve not transferi talebinde bulunabilir. Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık
sınıfı öğrencisi dâhil); Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı ilk dönem, derslerin başlangıcından
itibaren iki hafta içinde kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, bir dilekçeyle
Dekanlığa vermek zorundadır. Yönetim Kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğ-
rencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini; tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde
ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar.

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini başaran öğ-
renci, kredi ve içerik bakımından eşdeğer olmak kaydıyla bu dersten/derslerden GNO koşulu
aranmaksızın kredi ve ders transferi talebinde bulunabilir.

(3) Değişim programlarıyla yurt içinde/yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna giden,
yatay/dikey geçiş yapan veya çift anadal programında öğrenimine devam eden öğrencinin kredi
ve not transferi, ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(4) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin GNO’su, önlisans programından alınan ve lisans
programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden he-
saplanır.

(5) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin; mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı
ek dersi/dersleri için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Not durum belgesi
MADDE 15 – (1) Not durum belgesinde; öğrencinin aldığı tüm dersler, harf notları,

DNO’ları ve GNO’su ile başarı durumunu gösteren açıklamalar yer alır.
Yabancı dil hazırlık
MADDE 16 – (1) Bölümde; zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Öğrencinin

programa başlayabilmesi için; Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavını ba-
şarması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek iki yıl içinde başarılı olması gerekir.
13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca
hazırlık eğitiminden muaf tutulanlar da programa başlayabilir.

(2) İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin
programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nunun 44 üncü maddesi ve Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eği-
tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 17 – (1) Öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşa-

masında olan öğrenci; Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulunun
önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarından
ders/dersler alabilir. Ancak bu öğrenci herhangi bir dersi, Üniversiteden en az bir kez alıp
devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Değişim prog-
ramlarıyla veya özel öğrenci statüsüyle diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrenciler, bu
koşula tabi değildir.
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(2) Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca Senato tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun
kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders/dersler alabilir.

(3) Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, Yönetim Kurulu kararıyla ya-
pılır.

(4) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların
dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu

sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir.
Yönetim Kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar vere-
bilir.

(2) Sınav tarihleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az on beş
gün önce öğrencilere ilan edilir.

(3) Öğrencinin dönem içi notları; dönem içi sınavı ve/veya ödev, uygulama ve pratik
çalışmalardan oluşur. Her bir ders için başarı notu; dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu
sınav notlarının yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Dönem içi sınav/sınavlar ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senato ta-
rafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için Yönetim
Kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır.

(5) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin
sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi,
bir dilekçeyle birlikte Dekanlığa teslim etmesi gerekir.

(6) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Harf notu aralıkları ilgili
öğretim üyelerinin aldıkları ortak karara göre belirlenir.

(7) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilgi sisteminde onayla-
dıktan sonraki beş iş günü içinde sınav evrakını Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Sınav ev-
rakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

(8) Uçuş öncesi yer derslerinin sınavları, Yönetim Kurulu kararıyla yazılı veya sözlü
olarak yapılabilir. Fiili uçuş derslerinin sınavları, fiili olarak uçakta ve simülatörde gerçekleş-
tirilir. Ara uçuş kontrolleri, meteorolojik ve teknik koşullara göre uygun günlerde yapılır.

(9) Fiili uçuşa ait safhalarda, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli bir nedenle
uçuşa katılamayan öğrencilerin, uçuşu bıraktıkları safhalara ait hakları da saklı tutulur. Mazeret
sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az
beş iş günü önce mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle Dekanlığa başvurmak
zorundadır.

Başarı değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Dönem içi sınavlar ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama vb. de-

ğerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri; dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki
haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek İnternet üzerinden dersin tanıtım
sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla ola-
maz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı
notuna katkısı %100’dür.
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(3) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.

(4) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayıları aşağıda belirtilmektedir:
Harf notu Katsayısı
AA 4,00
AB 3,70
BA 3,30
BB 3,00
BC 2,70
CB 2,30
CC 2,00
CD 1,70
DC 1,30
DD 1,00
FF 0,00
(5) Bu harf notlarına ek olarak;
ÇK: Çekildi,
DV: Devam ediyor,
DZ: Devamsız,
EK: Eksik,
KL: Kaldırıldı,
MU: Muaf,
SD: Sorumlu Değil,
YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan),
YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan)
harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.
a) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanın

onayıyla çekildiği en fazla bir ders için kullanılır.
b) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse de-

vam etmekte olan öğrenciye verilir.
c) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem

sonu sınavına giremez. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
ç) EK harf notu; uygulamalı derslerde, dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen

öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde
gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak
zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, Yönetim Ku-
rulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin
eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, Yönetim Kurulu kararıyla o ders için
hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür.

d) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
e) MU harf notu; dikey/yatay geçişle gelen ve 2/5/2014 tarihinden önce mezun olan

öğrenciler için kullanılır.
f) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini ta-

mamladıktan sonra fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli dersten/derslerden çekilen
öğrenciye verilir.
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g) YT ve YZ harf notları; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortala-
masına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Başarılı
öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir. 

(6) Acil durum derslerinin sınavlarında harf notu YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak
verilir. Günlük uçuş sırasında öğrencinin acil durum uygulamasındaki başarısızlığında o günkü
uçuşu iptal edilir. Uçuş iptali, bir evre boyunca üç kez tekrarlanırsa öğrenci Uçuş Kuruluna
sevk edilir.

(7) İkinci ve üçüncü evredeki yer dersleri ve uçuş uygulaması derslerinin herhangi bir
aşamasında başarısız olan öğrenci safha sonu beklenmeksizin Uçuş Kuruluna sevk edilir. Ayrıca
uçuş disiplinsizliği yapan ve uçuşa uyum gösteremeyen öğrenci, bulunduğu safhanın sonu bek-
lenmeden Uçuş Kuruluna sevk edilir.

(8) Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun vereceği rapora göre
Yönetim Kurulu, uçuş uygulaması eğitiminin tekrarı veya öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin
kesilmesi yönünde karar verir.

Not ortalamaları
MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile

belirlenir. Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan
notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine
bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o
zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları
virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren
öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf
notlarıyla devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate
alınarak hesaplanır.

(3) GNO hesaplanırken tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve kredisi; seçmeli bir
dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin
notu ve kredisi esas alınır.

(4) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00
olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan
harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci; bu dersleri, ders pla-
nında gösterilen döneminde yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Öğ-
renci kendi dönemi dışında açılan bu dersi istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten
FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının ona-
yıyla bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

(6) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’sunu sağlayamayan öğrenciye, akade-
mik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya
takip eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Bu du-
rumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini, ders planında gösterilen döneminde
tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri, kendi dönemi dışında açılması durumunda isterse
alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yük-
seltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte
akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri
de tekrar etmek zorundadır. Tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda
öğrencinin ders tekrarı sona erer.
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(7) Öğrenci herhangi bir dersi, Üniversiteden en az bir kez alıp devam koşulunu sağla-
madıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Ancak değişim programlarıyla ve özel
öğrenci statüsüyle diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrenciler bu koşula tabi değildir.

(8) Uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin başarı notu, uçuş el ki-
tabında tanımlanan uçuş fişleri esas alınarak belirlenir.

Sınavlara itiraz
MADDE 21 – (1) Sınavlara sadece maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. İtiraz, sınav

sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasında ilanını izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak
Dekanlığa yapılır ve incelendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Özel disiplin suçları
MADDE 22 – (1) Uçuş disiplinsizliği nedeniyle Uçuş Kuruluna sevk edilme nedenleri

şunlardır:
a) Uçuş öğretmeninin, uçuş eğitim el kitabında belirtilmiş olan görevlerle ilgili talimat-

larına uymamak,
b) Yalnız uçuşlarda, kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak,
c) Yalnız uçuşlarda, uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak,
ç) Alçak uçuş ve akrobasi yapmak,
d) Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak,
e) Alkol, uyuşturucu alarak uçuşa çıkmaya teşebbüs etmek,
f) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek,
g) Kule, Yaklaşma Kontrol ve Saha Kontrol gibi hava trafik otoriteleri tarafından ve-

rilmiş talimatlara bilerek uymamak.
(2) Uçuş disiplinsizliği suçlarından herhangi birini işleyen öğrenci, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerinden ayrı değerlendirilir. Bu suçlar nedeniyle Uçuş Kuruluna sevk edilen
öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun suçu sabit görmesi hâlinde Yönetim Kurulu, öğrencinin
Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.

Uçuşa uyumsuzluk
MADDE 23 – (1) Uçuşa uyumsuzluktan dolayı Uçuş Kuruluna sevk edilme nedenleri

şunlardır:
a) Uçuştan çekilme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaş-

mak,
b) Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getir-

mesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarının olması.
(2) Uçuş uyumsuzluğundan dolayı Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş

Kurulunun vereceği rapora göre Yönetim Kurulu, öğrencinin eğitime devamı veya Üniversi-
teyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belgeler ve Kayıt Silme

Yüksek onur ve onur öğrencisi
MADDE 24 – (1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaran-

lardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan normal öğrenim süresindeki öğrenciler Yüksek Onur
Öğrencisi, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise Onur Öğrencisi sayılır. Ancak disiplin ce-
zası alan ve FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile
Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi sayılmaz.

(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, GNO’su 3,00 ile 3,49 ara-
sında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur; bu durum öğrencinin Diploma Ekine işlenir.
Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’yu sağlasa bile Yüksek Onur Öğrencisi veya
Onur Öğrencisi olarak mezun olamaz.
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Kayıt iptali ve kayıt silme
MADDE 25 – (1) Usule aykırı kaydı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.
(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrenci, Fakülteye dilekçe ile başvurur.
(3) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrencilerden; açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı

olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, bu haktan vazgeçmiş sayılır ve ilişiği kesilir.
(4) Azami öğrenim süresi içinde dört yıl üst üste katkı payını/öğrenim ücretini ödeme-

yen ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve YÖK’ün onayıyla
ilişiği kesilebilir.

(5) 19 uncu, 22 nci ve 23 üncü maddelerde belirtilen hâllerde ve/veya ilgili mevzuat
gereği, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçak Pilotu Lisans Yö-
netmeliğinde belirtilen koşulları sağlayamaz duruma gelmesi hâlinde öğrencinin kaydı silinir.

İzin ve öğrencilik haklarının saklı tutulması
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma ve öğrencilik haklarının saklı tutulma iş-

lemleri, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak Yönetim Kurulu tara-
fından karara bağlanır.

Diplomalar ve belgeler
MADDE 27 – (1) Pilotaj bölümünde en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamam-

layan; GNO’su en az 2,00 olan; uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin
başarı notu en az %75 olan; ÇK, DZ, EK, FF ve YZ harf notu olmayan ve diğer yükümlülükleri
yerine getiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın Karekodlu Diploması ile Diploma Eki ve
Not Durum Belgesi verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(3) İkinci evrenin birinci safhasını tamamlayan, en az 120 AKTS kredilik ders alarak

başarılı olan ve 2,00 GNO’sunu sağlayarak diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler Pi-
lotaj bölümünden kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.

(4) Sertifika programları bir diploma programı değildir, bu programların sonunda prog-
rama ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi
yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 22/5/2013 tarihli ve 28654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 eğitim-öğretim yılına kadar bölümde isteğe bağlı

İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında,

diğer maddeler ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)’nin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine, çalışma şekline ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TÖMER): Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Sertifika: Farklı düzeylerde Türkçe öğretimi sonrasında yapılan sınava bağlı olarak

verilen sertifikayı,

d) Seviye tespit sınavı: Türkçe öğrenmek isteyenlerin Türkçe düzeylerini ölçmeye da-

yalı olarak yapılan sınavı,

e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Türkçe dil bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, yurt içinde/yurt dı-

şında örgün ve uzaktan eğitim yoluyla Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimi faali-

yetlerinde bulunmak, Türkçe seviye tespit sınavı ve yeterlilik sınavı yapmak, ilgili kurum/ku-

ruluşlarla Türkçe öğretimini destekleyecek ortak projeler hazırlamak, bilimsel araştırma, uy-

gulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, sertifika programı açmak ve Türk kültürünü tanıt-

maktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Anadolu Üniversitesine veya diğer yükseköğretim kurumlarına Türkçe öğrenim gör-

mek üzere gelen başta öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere, yurt dışında yaşayan ve/veya

Türkiye’ye dönen Türklere, Eskişehir ve çevresinde yaşayan yabancı uyruklulara, dünyada

Türkçeyi öğrenmek isteyen tüm kesimlere örgün ve uzaktan eğitim yoluyla Türkçe öğreterek

sonunda başarılı olanlara sertifika vermek.
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b) Yabancı dil olarak Türkçe dil düzeylerini belirlemek amacıyla seviye tespit ve ye-

terlilik sınavları yaparak Avrupa dil pasaportuna uygun belge vermek.

c) Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretiminde ve sözlü/yazılı kullanımında kar-

şılaşılan sorunları gidererek doğru ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla öğrencilere, öğret-

menlere, akademisyenlere yönelik olarak; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla kurslar/yaz okulları,

sertifika programları açmak, seminerler/yarışmalar düzenlemek ve başarılı olanları ödüllen-

dirmek.

ç) Yurt içinde/yurt dışında Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimini gerçek-

leştiren eğitimcilere; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla kurslar/yaz okulları, sertifika programları

açmak ve seminerler vermek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki/yurt dışındaki ilgili kurum/kuruluş-

larla ortak araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

e) Türkçe öğretimi programı oluşturulması ve ölçme-değerlendirme standartlarının ge-

liştirilmesine katkı sağlamak, projeler üretmek, pilot uygulamalar gerçekleştirmek, veri bankası

ve dil laboratuvarları oluşturmak, yapılacak çalışmaları kitap, dergi, broşür, İnternet ve benzeri

yayın araçlarıyla paylaşmak.

f) Kurum/kuruluşlara faaliyet alanlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek,

ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.

b)Yönetim Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör ta-

rafından görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması duru-

munda görevi kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tara-

fından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisiyle Türkçe eğitimi alanında çalışan Üniversite

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan

boşalan Müdür Yardımcılığı için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından aynı usulle yeniden

görevlendirme yapılır. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün

görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin

dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda Müdür Yardımcısının da

görevi sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 ‒ (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi ulusal/uluslararası ölçekte temsil etmek, benzer faaliyetler gösteren

kurum/kuruluşlarla iletişim kurmak, faaliyet alanları kapsamında yerel ve küresel ölçekteki

gelişmeleri takip etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar yapmak ve Merkezin gelişimine

yönelik Yönetim Kuruluna öneriler sunmak.
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c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Mer-

kez personelini denetlemek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve

toplantının gündemini belirlemek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma

programını her yıl ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak

Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Türkçe Eğitimi alanında çalışan Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektörün görevlendireceği üç üye ile Müdür ve Mü-

dür Yardımcısından oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için aynı usulle ka-

lan süre için başka bir öğretim elemanı görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve ka-

rara bağlamak.

b) Müdürün her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu onaylamak ve bir sonraki

yıla ait çalışma programını karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın ve eğitimle ilgili konularda karar vermek.

ç) Müdür tarafından sunulan önerileri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 12 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2016/5) 

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulanması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük be-
yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen göze-
tim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge
tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge
Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması
ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi ge-
rekir. 

İnceleme
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne ile-

tilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde veya iletilen
bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya
eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulan-
masına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha
az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/23)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. ta-

rafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “özlü kaynak tel-
leri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai göz-
den geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,
e) Oerlikon: Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.’yi,
f) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Önlem konusu ürün
MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 8311.20.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “adi metal-

lerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) (özlü kaynak telleri)”dir.
(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

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

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

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

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli 8311.20.00.00.00 GTİP’li “özlü kaynak telleri” için

28/7/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/16) uyarınca ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yö-
nelik olarak CIF bedelinin %21,12’si ve %28,87’si arasında değişen oranlarda dampinge karşı
önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/5) ile mevcut önlemlerin
yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta
öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde
bulunabilecekleri ilan edilmiştir.
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(2) Mezkûr ilanı müteakip Oerlikon firması tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürür-
lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin
mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir
NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler

saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde;
ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üreti-
minde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekono-
misi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile
ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin
5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin
7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan
emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçi-
liğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

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

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki
ilgili bölümden erişmeleri mümkündür.

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

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim
dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili
taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.
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(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.

Süreler
MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

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

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün
ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 10 uncu maddenin
altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

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

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

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

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:63 Çankaya/ANKARA
Faks: +90 312 204 86 33
E-posta: ngs212@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/28)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ve

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından, Rusya Federasyonu (Rusya)
ve Ukrayna menşeli 7408.11 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) yer alan “bakır teller; enine
kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” için halen uygulanmakta
olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edeceği
veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve
açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Er-Bakır: Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.’yi,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,
e) Sarkuysan: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş.’yi,
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.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 7408.11 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) al-

tında yer alan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan
olanlar”dır. 

(2) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-
da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi firma-

ların Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz ol-
duğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Er-Bakır ve Sarkuysan bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD
olarak anılacaktır.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 9/11/2005 tarihli ve 25988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/24) ile Rusya menşeli ve
8/6/2006 tarihli ve 26192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/14) ile Ukrayna menşeli “bakır teller, enine kesitinin
en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” ithalinde dampinge karşı kesin
önlem yürürlüğe konulmuştur.  

(2) 28/7/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/14) ile Rusya ve Ukrayna menşeli “bakır
teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” ithalinde
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dampinge karşı önlem uygulamasına devam edilmiştir. Söz konusu üründe Rusya menşeli olan-
ların ithalatında CIF bedelin %3’ü oranında, Ukrayna menşeli olanların ithalatında CIF bedelin
%6,9’u oranında dampinge karşı önlem bulunmaktadır.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/5) ile meri önlemin
28/7/2016 tarihinde sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen
sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği
ilan edilmiştir. 

(2) Mezkur ilanı müteakip Er-Bakır ve Sarkuysan firmaları tarafından iletilen başvu-
runun incelenmesi neticesinde, Rusya ve Ukrayna menşeli önleme konu ürünler için uygulanan
dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi
veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını
haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bil-

gi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulu tarafından Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında
yer alan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olan-
lar” için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açıl-
masına karar verilmiştir. 

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.  
Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi 
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler

saklı kalmak üzere Genel Müdürlük tarafından soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; Rusya ve Ukrayna’da yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üretici-
lerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki
ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 11 inci mad-
desinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üre-
ticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin
7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde
adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi ön-
görülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bi-
linen üreticilerine/ihracatçılarına ve şikâyete konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine
soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet sayfa-
sındaki ilgili bölümden erişebilir. 

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

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
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(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkralar kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluş-
ları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar
görüşlerini 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe su-
nabilir.

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

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

Süreler
MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

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

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün
ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-
tıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin

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

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

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

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 
Yetkili merci ve adresi
MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
2180. Cadde No: 63 06520 Söğütözü ANKARA 
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: ngs178@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/30)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret

A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Yunanistan Cumhuriyeti menşeli “rafine edilmiş
bakırdan ince ve kalın borular” ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açıl-
ması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

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

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

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

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
e) Sarkuysan: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasını,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ğ) Yunanistan: Yunanistan Cumhuriyetini,
h) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.00 GTİP’ler

altında yer alan “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular”dır.
(2) Bahse konu GTİP’ler, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

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

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

çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi
çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Sarkuysan
firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesinde iki farklı normal değer hesabı yapılmıştır.

İlk yönteme göre, şikâyete konu ülke olan Yunanistan menşeli ithal ürünün gerek iç piyasa sa-
tışlarına gerekse de Yunanistan’daki üretim maliyetlerine ilişkin veri bulunamadığından, eldeki
mevcut verilerden hareketle, emsal olarak YÜD’ün 2015 yılı üretim maliyetleri esas alınarak
bir normal değer hesaplanmıştır. Bu çerçevede, YÜD’ün üretim maliyetine, satış, genel ve idari
giderler ve finansman giderleri ile makul bir kâr eklenerek oluşturulmuş normal değer elde
edilmiştir. 

(2) Normal değer hesabında ikinci yöntem olarak Eurostat’tan alınan Yunanistan’ın
üçüncü ülkelere olan ihraç fiyatları kullanılmıştır. Bu yöntemde ise, Türkiye’ye olan coğrafi
yakınlıkları nedeniyle Yunanistan’ın İtalya, Romanya ve Bulgaristan’a yönelik ihracatının 2015
yılı ağırlıklı ortalama birim fiyatları normal değer olarak esas alınmıştır. 
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(3) İhraç fiyatının tespitinde, TÜİK’in 2015 yılına ait şikâyet konusu ürünün şikâyet
konusu ülkeden gerçekleşen ithalatında oluşan CIF ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı ile Eurostat’tan
alınan 2015 yılına ait Yunanistan’ın Türkiye’ye olan ağırlıklı ortalama FOB ihraç fiyatı dikkate
alınmıştır. FOB ihraç fiyatı, ihracatçı firmaların lehine olacak şekilde fabrika çıkış aşamasında
kabul edilmiştir. 

(4) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç
fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştı-
rılmış olup şikâyete konu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin
28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

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

amacıyla şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, Yunanistan
menşeli ithalatın Türkiye iç piyasasındaki pazar payı, şikâyet konusu ülke menşeli ithalatın
YÜD’ün iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu
değerlendirilmiştir.

(2) Yunanistan menşeli şikâyet konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem de top-
lam ithalat içerisindeki payının 2013-2015 döneminde önemli oranda yükseldiği; aynı zamanda
Yunanistan menşeli ithalatın anılan dönem itibarıyla Türkiye iç piyasasındaki pazar payının da
arttığı tespit edilmiştir.

(3) Yunanistan menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını 2015 yılında kırmadığı ancak belirli
bir seviyede baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) YÜD’ün şikâyet konusu üründe üretim, satışlar, kârlılık, nakit akışı ve verimlilik
gibi göstergelerinde bozulma meydana geldiği belirlenmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-
narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın YÜD’de zarara yol aç-
tığı değerlendirilmiştir.

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

sının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Yunanistan menşeli
7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı “rafine edilmiş bakırdan ince
ve kalın borular” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar veril-
miştir.

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

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

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

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

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

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

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları,
tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar gö-
rüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe su-
nabilir.
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(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulana-
bilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 63 Çankaya/ANKARA
Faks:+90-312-204 8633
E-posta: dms255@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/31)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/29) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması so-
nucunda alınan kesin önlem kararının yürürlüğe konulmasıdır.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Çelik Halat: Çelik Halat ve Tel Sanayi Anonim Şirketini,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) DTÖ: Dünya Ticaret Örgütünü,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) Has Çelik: Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,
g) ITC: Uluslararası Ticaret Merkezini,
ğ) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
h) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
ı) Özer Band: Özer Konveyör Band Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
i) Rusya: Rusya Federasyonunu,
j) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
k) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
l) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/22) ile ÇHC ve Rusya
menşeli demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil) ürünü ithalinde sırasıyla
1 ABD Doları/Kg ve 0,5 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe ko-
nulmuştur.
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(2) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve
29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ve ilgili
ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir
başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(3) ÇHC ve Rusya’ya yönelik bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme
konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla
YÜD’ü temsilen Has Çelik ve Çelik Halat tarafından yapılan başvuru üzerine, İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/29) ile başlatılan NGGS tamamlan-
mıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde şikayetçi fir-

maların YÜD’ü temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde
yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin ve Rusya’nın Ankara Bü-
yükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.  

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

(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. 

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalardan
kendilerine soru formu gönderilmiş olanların 3’ünden soru formuna yanıt alınmıştır. Üretici/ih-
racatçı soru formuna ise hiçbir firmadan yanıt alınamamıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 27/5/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu bildi-
rim, soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında görüş bil-
diren ithalatçılar ve YÜD’e iletilmiştir.

(7) Nihai bildirime ve kamu dinleme toplantısına ilişkin olarak Rusya Büyükelçiliği ile
Özer Band Genel Müdürlüğümüze yazılı görüşlerini iletmişlerdir.

(8) Nihai bildirim aşamasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü
olarak da sunmalarına imkan tanımak amacıyla talep olması halinde kamu dinleme toplantısı
düzenleneceği belirtilmiştir. Söz konusu toplantı tüm ilgili tarafların katılımıyla 9/6/2016 tari-
hinde düzenlenmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-
lenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin
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 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Has Çelik

ve Çelik Halat firmalarının Kayseri ve İzmit’te yerleşik üretim ve idari tesislerinde yerinde
doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
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Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012-
31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu olan önleme tabi ürün 7312.10.81.00.00,

7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 GTİP’leri altında
yer alan “demir veya çelikten halatlar ve kablolar”ı (kapalı halatlar dahil) kapsamaktadır.

(2) Hammadde olarak gelen çinko kaplanmış veya kaplanmamış teller, standartlara uy-
gunluk testine tabi tutulur. Testlerden geçen teller bir sonraki aşama olan tel çekme bölümüne,
uygun olmayanlar ret bölümüne aktarılır. Tel çekme bölümünde yapılacak ürüne göre çekim
işlemi yapılır ve sonrasında gerekli kontroller yapılır. Sonrasında çekilen tellerden damar örme
işlemi yapılır. Üretim süresince ve sonrasında gerekli kalite kontrol uygulamaları yapılır ve bir
sonraki işlem olan halat örümüne geçilir. En son aşamada ise talebe ve siparişin şartlarına göre
yağlama ve paketleme yapılıp, ürün sevkiyata hazır hale getirilir.

(3) Önleme konu ürün ağırlıklı olarak inşaat, madencilik, denizcilik, petrol arama, ba-
lıkçılık sektörlerinde ve başta vinç ve asansörler olmak üzere her türlü yük kaldırma operas-
yonlarında kullanılmaktadır.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/22) ile so-
nuçlandırılan soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürünler ile önleme konu ülkeler menşeli
ürünler arasında fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği ve kullanım alanları olarak “benzer ürün”
tanımı açısından ayrım oluşturan herhangi bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Mevcut
soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmede, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde
benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bu nedenle,
söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(5) 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’ler
ve karşılığı eşya tanımıdır.

(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten

kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada
hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil

eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten
kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir. Buna göre, esas
soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marj-
ları ÇHC için CIF ihraç fiyatının %181,5’i ve 1,65 ABD Doları/Kg, Rusya için ise CIF ihraç
fiyatının %89,6’sı ve 0,65 ABD Doları/Kg tutarında tespit edilmiştir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, 8 inci maddede belirtilen

gözden geçirme döneminde YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde
zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve
gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile YÜD’ün ekonomik göster-
geleri incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan it-
halatın incelemesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2012-2014 döneminde tüm ülkelerden

gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012 yılında 7.486.900 Kg olan ithalatın, 2013
yılında 8.470.132 Kg’ye, 2014 yılındaysa 14.963.585 Kg’ye yükseldiği görülmektedir. Toplam
ithalatın değeri ise 2012 yılında 20.207.568 ABD Doları iken 2013 yılında 26.497.471 ABD
Dolarına, 2014 yılındaysa 35.726.764 ABD Dolarına yükseldiği tespit edilmiştir.

(2) İthalatın birim fiyatının ise 2012 yılında 2,67 ABD Doları/Kg iken, 2013 yılında
3,13 ABD Doları/Kg’ye yükseldiği, 2014 yılındaysa 2,39 ABD Doları/Kg’ye gerilediği görül-
mektedir.

Ürünün önlem konusu ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde,

2012 yılında 200.964 Kg ithalat gerçekleşmişken, 2013 yılında ithalatın 338.637 kilograma
yükseldiği, 2014 yılındaysa 230.083 kilograma gerilediği görülmektedir.

(2) Değer bazında ÇHC menşeli ithalat ise 2012 yılında 791.753 ABD Doları iken 2013
yılında 876.687 ABD Dolarına yükselmiş, 2014 yılındaysa 689.431 ABD Doları seviyesine
gerilemiştir. İthalatın birim fiyatlarının ise 2012 yılında 3,94 ABD Doları/Kg iken, 2013 yılında
1,93 ABD Doları/Kg’ye gerilediği, 2014 yılındaysa 3,00 ABD Doları/Kg’ye yükseldiği tespit
edilmiştir.

(3) ÇHC’nin miktar bazında toplam ithalat içindeki payı ise 2012 yılında %2,7 iken,
2013 yılında %4’e yükselmiş, 2014 yılındaysa %1,5 seviyesine gerilemiştir.

(4) Gözden geçirme döneminde Rusya’dan soruşturma konusu ürünün herhangi bir it-
halatının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ürün ithalatının nispi olarak gelişimini görebil-

mek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir.
Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış
miktarları ile genel ithalat miktarları kilogram bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin
Türkiye toplam tüketim rakamı elde edilmiştir.

(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2012 yılı için
100 olarak alındığında, 2013 yılında 107 birime, 2014 yılında ise 149 birime yükselmiştir.

(3) Genel ithalattaki artış ise benzer mal tüketiminden daha hızlı bir şekilde artarak
2012 yılındaki 100 birim seviyesinden, 2013 yılında 113 birime, 2014 yılındaysa 200 birime
yükselmiştir. Bu duruma paralel olarak genel ithalatın pazar payından aldığı pay artarak 2012
yılındaki 100 birim seviyesinden, 2013 yılında 106 birime, 2014 yılındaysa 135 birime yük-
selmiştir. 
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(4) Buna karşın, YÜD’ün pazar payında azalma gözlemlenmiştir. 2012 yılında 100 bi-
rim olan YÜD pazar payı 2013 yılında 95 birime, 2014 yılında ise 71 birime gerilemiştir.

Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 16 – (1) Gözden geçirme döneminde Rusya menşeli çelik halat ithalatı ya-

pılmadığından söz konusu ülke menşeli fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabının yapılmama-
sının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

(2) Önlem konusu ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının YÜD’ün fiyatlarının
ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den %2 oranında gümrük-
leme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur.
Söz konusu ürün gümrük vergisinden muaf olduğu için herhangi bir gümrük vergisi eklenme-
miştir. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülkeler menşeli
ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi müm-
kün kılmak amacıyla söz konusu fiyatlara dampinge karşı önlemler eklenmemiştir. Bu şekilde
elde edilen fiyatlar YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek ön-
lem konusu ülkenin ihraç fiyatlarının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oran-
da kırdığı tespit edilmiştir. 

(3) 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇHC menşeli ön-
lem konusu ürün ithalatının YÜD’ün fiyatlarını 2013 yılı için 0 ile %10 değer aralığında kırdığı,
2012 ve 2014 yıllarında ise fiyat kırılmasının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 17 –  (1) YÜD ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde, şikâyetçi yerli

üreticilerden Has Çelik ile Çelik Halat’ın 2012-2014 dönemi verileri incelenmiştir. Eğilimin
sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK verilerinden
elde edilmiş yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış
reel değerler esas alınmıştır. Enflasyondan arındırılarak elde edilen reel değerler 2012 yılı 100
kabul edilerek endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, 2013 yı-

lında 103 birime, 2014 yılındaysa 107 birime yükselmiştir. 
2) YÜD’ün önlem konusu üründe üretim kapasitesi artış göstererek 2012 yılındaki 100

birim seviyesinden 2013 yılında 115 birime, 2014 yılındaysa 127 birime yükselmiştir. 
3) KKO endeksi 2012 yılında 100 birim iken 2013 yılında 89 birime, 2014 yılındaysa

84 birime gerilemiştir. 
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün önlem konusu üründe 2012 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktar en-

deksi, 2013 yılında 102 birime, 2014 yılındaysa 106 birime yükselmiştir.
2) Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2012 yılında 100 birim olarak alın-

dığında 2013 ve 2014 yıllarında 107 birime yükselmiştir.
3) Gerçekleşen bu iç satışın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013

yılında 105 birime yükselmiş, 2014 yılındaysa bu seviyeden 101 birime gerilemiştir.
4) Dönem itibariyle YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2012 yılı 100 birim

olmak üzere 2013 yılında 103 birime yükselmiş, 2014 yılındaysa 101 birim seviyesine gerile-
miştir.

5) İhracatın değer bazında gelişimi ise 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013 yılında
102 birime, 2014 yılında da 106 birime yükselmiştir.
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6) Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013
yılında 100 birim ve 2014 yılında da 105 birim seviyesinde seyretmiştir.

c) Stoklar
1) 2012 yılında 100 birim olan dönem sonu stok miktarı 2013 yılında 165 birime, 2014

yılında ise bu seviyeden 438 birime yükselmiştir.
2) 2012 yılında 100 birim olan dönem sonu stok değeri 2013 yılında 174 birime, 2014

yılında da 393 birime yükselmiştir.
ç) İstihdam
1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılı 100 birim

olmak üzere 2013 yılında 112 birim ve 2014 yılında 114 birim olarak gerçekleşmiştir.
d) Verimlilik
1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına düşen üretim rakamını yansıtan

verimlilik endeksi 2012-2014 yıllarında sırasıyla 100, 92 ve 94 seviyesinde gerçekleşmiştir.
e) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün ilgili üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı 100 birim olmak

üzere 2013 yılında 104 birim ve 2014 yılında 99 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alı-

narak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılı 100 birim olmak üzere 2013 yı-
lında 118, 2014 yılındaysa 117 birim düzeyinde gerçekleşmiştir.

3) YÜD’ün yurt dışı ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılında 100 birim iken 2013 yı-
lında -16 birime gerilemiş, 2014 yılındaysa 293 birime yükselmiştir. 

4) YÜD’ün yurt içi ve yurt dışı satışlardan yaptığı toplam birim kârlılığı 2012 yılında
100 birimken, 2013 yılında yurtdışı satışlarında yaptığı zarar neticesinde toplam birim kârlılığı
77 birime gerilemiş, 2014 yılında bilhassa yurtdışı satış kârlılığındaki toparlanma neticesinde
toplam birim kârlılığı 172 birime yükselmiştir.

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

olarak alındığında 2013 yılında 86 birim seviyesine gerilemiş, 2014 yılında da toplam birim
kârlılıktaki artışa paralel olarak 163 birim seviyesine yükselmiştir. 

g) Pazar payı
1) 2012 yılında 100 birim olan Türkiye toplam benzer mal tüketimi 2013 yılında 107

birime, 2014 yılındaysa 149 birime yükselmiştir. Aynı dönem içerisinde genel ithalat 100 bi-
rimden 200 birime yükselmiş, YÜD’ün pazar payı ise 100 birimden 71 birime gerilemiştir. 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) YÜD’ün yürürlükteki önlemin de etkisiyle üretim, yurt içi satış mik-

tarı, yurt içi satışlardaki kârlılık ve toplam kârlılık gibi bazı temel ekonomik göstergelerinin
gözden geçirme döneminde kısıtlı bir iyileşme gösterdiği görülmekle birlikte; stok miktarı,
stok çevrim hızı, firma net satış toplamı gibi bazı diğer ekonomik göstergelerinde ise olum-
suzluklar gözlemlenmektedir.

(2) Önlem konusu ürünün pazarı büyürken, ithalat ürünün pazardaki payı artmış,
YÜD’ün payı ise ciddi şekilde gerilemiştir.

(3) Bu veriler ışığında ve YÜD’ün stoklarında ortaya çıkan artış, stok çevrim hızında
gözlemlenen düşüş ve YÜD’ün pazardan aldığı paydaki gerileme birlikte değerlendirildiğinde,
YÜD’ün, önlemin kalkması halinde zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muh-
temel olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.
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ALTINCI BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi 

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar

MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gel-

mesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki

üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti, ITC verileri ile bazı

sektör raporlarının kamuya açık kısımlarından faydalanılarak incelenmiştir.

(2) ITC’nin ticaret verileri önlem konusu ürünün altılı armonize sistem kodları bazında

derlenmiş ve inceleme bu şekilde yapılmıştır. Bu çerçevede, ÇHC’nin önlem konusu üründe

dünyada ana tedarikçi ülke konumunda olduğu görülmektedir. Buna göre, ÇHC’nin 2012-2014

yılları arasında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay sırasıyla %20,64, %19,24 ve

%21,69’dur. Rusya’nın aynı yıllar için değer bazında dünya ihracatından aldığı pay ise sırasıyla

%0,95, %0,89 ve %0,79’dur.

(3) OECD Çelik Komitesi’nin 8/4/2016 tarihli raporunda, Rusya’nın 2014 yılındaki 89

milyon ton olan çelik kapasitesinin, 4,1 milyon ton hâlihazırda yapılmakta olan ve 7 milyon

ton planlanan yatırımlarla birlikte 2017 yılında minimum 93,1 milyon tona maksimum ise

100,1 milyon tona yükselmesinin beklendiği belirtilmektedir.

(4) Söz konusu raporda, ÇHC’nin 2014 yılında 1,14 milyar ton olan yıllık çelik üretim

kapasitesinin, birçok yatırım projesinden ötürü, 2017 yılına kadar 1,17 milyar tona yükselme-

sinin beklendiği belirtilmektedir.

(5) Öte yandan, anılan raporda OECD üyesi olmayan ülkelerin toplam çelik üretim

kapasitesinin son on yılda hızla artarak, 2005 yılında 760,8 milyon ton yıllık çelik üretim

kapasitesinden 2015 yılında 1,65 milyar ton yıllık çelik üretim kapasitesine yükseldiği belir-

tilmektedir. Ayrıca, en kayda değer artışın olan yıllık çelik üretim kapasitesini 716,2 milyon

ton arttıran ÇHC tarafından kaydedildiği de söz konusu raporda belirtilmektedir.

(6) ITC verilerine göre ÇHC ve Rusya’nın birim fiyatları dünya ortalama ihraç fiyatla-

rının altında seyretmektedir. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 7312.10 tarife pozisyonunda dünya

çelik halat ihracat fiyatları ton başına sırasıyla 2.244 ABD Doları/Ton, 2.178 ABD Doları/Ton

ve 2.071 ABD Doları/Ton iken, dünyanın en büyük ihracatçısı olan ÇHC’nin bu yıllarda ihraç

fiyatları sırasıyla 1.598 ABD Doları/Ton, 1.484 ABD Doları/Ton ve 1.440 ABD Doları/Ton

olarak tespit edilmiştir. Aynı dönemde Rusya’nın 7312.10 tarife pozisyonundaki ihracat fiyatları

ise sırasıyla 1.697 ABD Doları/Ton, 1.614 ABD Doları/Ton ve 1.394 ABD Doları/Ton olarak

gerçekleşmiştir.

(7) DTÖ Anti-Damping Uygulamaları Komitesi’nin 25/1/2016 tarihli raporuna göre

Güney Afrika, ÇHC menşeli halatlar için 28/8/2002 tarihinde dampinge karşı önlem almış olup,

bu önlem 2009 ve 2014 yıllarında uzatılmıştır.

(8) DTÖ Anti-Damping Uygulamaları Komitesi’nin 5/9/2014 tarihli raporuna göre AB,

ÇHC menşeli çelik halat ve kablolar 17/8/1999 tarihinde dampinge karşı önlem almış olup, bu

önlem 2005, 2010 ve 2012 yıllarında uzatılmıştır. 
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(9) Rusya tarafından soruşturmaya yönelik saptamaları içeren nihai bildirime gelen gö-
rüşlerde, genel olarak soruşturma makamının DTÖ Anti Damping Anlaşması’nın 5.3’üncü ve
5.4’üncü maddeleri çerçevesinde yeterli ve doğru bilgi olmaksızın soruşturmayı başlattığı;
Rusya menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının gözden geçirme döneminde kesildiği;
Rusya menşeli ithalata yönelik damping tespitinin söz konusu olmadığı ve nihayetinde Rusya
menşeli soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasında oluşan bir fiyatının mevcut olmaması
nedeniyle fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesaplamasının söz konusu olmayacağı ifade edil-
mektedir. 

(10) Rusya tarafından iletilen bu görüşler dikkate alınarak soruşturmanın bir NGGS ol-
ması nedeniyle soruşturmaya yönelik saptamaların bir damping soruşturmasında farklı olacağı
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Yönetmeğin 40’ıncı ve 41’inci maddeleri çerçevesinde dam-
ping marjına yönelik yeniden bir tespitin zorunlu olmadığı değerlendirilmiş ve soruşturma ko-
nusu ülkelere yönelik yeniden damping marjı hesaplaması söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda
soruşturmanın açılış safhasında dikkate alınan bilgi ve belgelerin DTÖ Anti Damping Anlaş-
ması’nın 5.3’üncü ve 5.4’üncü maddeleri kapsamında yeterli ve doğru olduğu değerlendirmesi
çerçevesinde soruşturma konusu ülke veya ülkelerden ithalat kesilmiş olsa dahi bu durumun
meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden
tekrarlanabileceğine ilişkin bu Tebliğ’de ayrıntılarıyla açıklanan saptamaya halel getirmediği
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Rusya’nın soruşturma konusu ürünü de kapsayan demir-
çelik ürünlerdeki imalat kapasitesi ve Türkiye’ye coğrafi yakınlığı dikkate alındığında meri
önlemin yürürlükten kaldırılması halinde Rusya menşeli ürünlerin tekrar dampinge ve zarara
yol açabileceğinin muhtemel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Rusya tarafından
dile getirilen görüşlerin soruşturmanın yasal çerçevesi ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.

Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 21 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra ön-

leme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılamasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim
eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürü-
nün üretim teknolojisinde bir değişim olmadığı; gözden geçirme döneminde önleme konu ürü-
nün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkelerde ticareti kısıtlayıcı bir ge-
lişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden mey-
dana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’ün zararının devam et-
mesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı be-
lirlenmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Gelen talepler
MADDE 22 – (1) Özer Band çelik kordlu konveyör band imalatında kullanılan ve yerli

üreticilerden temin edilemeyen 7312.10.81.00.00 GTİP’li ürünü ÇHC’den ithal etmek zorunda
kaldıklarını ve söz konusu ürünün ÇHC’den ithalatında hâlihazırda uygulanmakta olan kilogram
başına 1 ABD Doları tutarındaki dampinge karşı önlemin maliyetleri üzerinde olumsuz bir
etkiye yol açtığını belirterek, ithalatın sadece çelik kordlu konveyör band üreticilerinin sahip
olabileceği TS EN ISO 15236 Uygunluk Belgesi’ne sahip olanlar tarafından yapılmasını talep
etmiştir.

(2) Yerli üreticilerle temasa geçilmiş olup, söz konusu ürünün üretiminin yapılıp yapıl-
madığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Yerli üreticilerden alınan cevaplar neticesinde söz ko-
nusu ürünün Türkiye’de üretiminin yapılmadığı tespit edilmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Yukarıda da izah edildiği üzere ÇHC ihracat kabiliyeti bakımından

önlem konusu ürün bağlamında küresel pazarda en büyük ihracatçı konumundadır. 
(2) Küresel piyasalarda ve ÇHC’deki durgunluğun etkisiyle 2015 yılında bu ülkeden

çelik mamulleri ithalatı hızlı bir artış göstermiş ve çelik mamulleri üreticilerini olumsuz şekilde
etkilemeye başlamış, üretim azalırken ithalatta hızlı bir artış kaydedilmiştir.

(3) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemlerin uygulanmadığı or-
tamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve dampingli ithalatın muhtemel seviyesi açısından
önem taşımaktadır. Buna göre, soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarına yönelik
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/24 sayılı Tebliğ ile tamamlanan damping
soruşturmasında damping marjları, ÇHC için CIF ihraç fiyatının %181,5’i ve 1,65 ABD Do-
ları/Kg, Rusya için ise CIF ihraç fiyatının %89,6’sı ve 0,65 ABD Doları/Kg tutarında belirlen-
miştir. 

(4) Dünyada ve bilhassa ÇHC’deki ekonomik durgunluk neticesinde ÇHC’nin iç piya-
sasında satış imkânı bulamadığı çelik ürünlerinin ihracata yönlenmesi neticesinde anılan ülke-
den çelik ürünleri ithalatının hızla artarken yerli üretimin pazar payının azalması, esas soruş-
turmada hesaplanan damping marjlarının halihazırda yürürlükte olan dampinge karşı önlemin
üzerinde belirlenmiş olması ve gözden geçirme döneminde YÜD’ün pazar payındaki belirgin
azalış ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinde olumsuz unsurlar dikkate alındığında mevcut ön-
lemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingli ithalat nedeniyle zararın devam etmesinin
veya yeniden oluşmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(5) Rusya’nın dünya çelik halat ihracatındaki payı göreceli olarak düşük olsa da Tür-
kiye’ye yakınlık avantajı nedeniyle dampinge karşı mevcut önlemin kalkması durumunda çelik
halat ihracatının Türkiye’ye yönelebileceği ve bu durumun yerli üretici üzerinde baskı oluştu-
rabileceği mütalaa edilmektedir.

(6) Soruşturma konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın fiyat seviyesi dikkate alındı-
ğında, gerek ÇHC’nin gerekse Rusya’nın ihracat fiyatlarının dünya ihracat fiyatlarının altında
olmasının önlemin yürürlükten kalkması halinde dampinge konu ithalatın devam edebileceğine
veya yeniden oluşabileceğine ilişkin değerlendirilmesinde önem arz ettiği değerlendirilmiştir.

(7) Gözden geçirme döneminde Türkiye toplam çelik halat tüketimi yaklaşık olarak
%50 oranında artmasına rağmen, bu ilave talebin ithalat vasıtasıyla karşılanarak ithalatın 2 kat
arttığı, YÜD’ün ise bu dönemde %39 oranında pazar payı kaybettiği görülmektedir. Dampinge
karşı önlemin kaldırılması durumunda ise YÜD’ün pazar payındaki kaybının hızlanacağı ve
YÜD’ün finansal açıdan olumsuz etkilenme ihtimalinin bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde,

yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin
veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/22 sayılı Tebliğ
ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulu’nun Kararı ve Bakan onayı ile aşağıda belirtilen şekilde uygulamaya devam etmesi ve
yerli üreticilerden temin edilemeyen 7312.10.81.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan çelik kord-
lu konveyör band üretiminde kullanılmaya mahsus 7*7 veya 7*19 halat konstrüksiyonuna sahip
ve kauçuk yapışabilmesi için çinko ile kaplanmış çelik kordların dampinge karşı önlemden
muaf tutulmasına karar verilmiştir.
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(*)diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236

standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuv-

vetine sahip olanlardan,

halat yapısı 7x7 ve halat  çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 Kn;1

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn; 

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn

olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil

ederler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Kn: KiloNewton
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2016/32)

Kapsam

MADDE 1 – (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

Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çer-

çevesinde, 2017 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını

kapsamaktadır. 

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kal-

ma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruş-

turması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
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Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci

maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce

tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tev-

sik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dam-

pingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir

nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici-

lerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da ku-

ruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tari-

hinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde “nihai  gözden

geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya

kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etme-

sine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi ha-

linde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştiri-

lerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın

devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit

edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/07/2016
Karar No : 2016/ÖİB-K-37
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Tokmacık

köyü, 253 ada, 8 parseldeki 259,81 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 385/2310 arsa paylı zemin
kat, 3 no.lu depolu dükkan (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şart-
namesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 14.600.- (ondörtbinaltıyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren
Yetiş DURU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yetiş DURU’nun sözleşmeyi im-
zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici temi-
natının Kuruluş lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onay-
lanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/07/2016
Karar No : 2016/ÖİB-K-38
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Iğdır ili, Merkez ilçesi, Karaağaç

Mahallesi, 143 ada, 34 parseldeki 12.908,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sa-
yılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve
“Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale
Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 830.000.- (sekizyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren
World Araç Kiralama Kurumsal Personel Hizmetleri İnşaat Plastik Taahhüt İthalat İhracat Sa-
nayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, World Araç Ki-
ralama Kurumsal Personel Hizmetleri İnşaat Plastik Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 820.000.-
(sekizyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Atakan BAŞARAN’a İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Atakan BAŞARAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine
irat kaydedilerek ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2011/281 

Mahkememizin 15/05/2015 tarih ve 2011/281 Esas 2015/423 Karar sayılı ilamı ile; Kobus 

ve Hgfdg oğlu 03/08/1949 doğumlu Hollanda uyruklu FRITS MENDELS hakkında, 01/03/2006 

tarihinde müştekiler Leo Gerard Van Der Knoop ve Alfred Van Der Knoop'a yönelik hizmet 

nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan TCK'nın 155/2, 52/2, 53 maddeleri gereğince 

neticeten 2 Yıl Hapis ve 9.000,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 

ancak sanığın gıyabında verilen iş bu karar tüm aramalara rağmen adı geçenin bulunamaması 

nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiş olup, İlan olunur.  

 5659 

————— 

Esas No: 2013/714  

Mahkememizin 25/11/2014 tarih ve 2013/714 Esas 2014/555 Karar sayılı ilamı ile; Musa 

ve Hatice oğ. 01/07/1937 doğumlu MAHMUT YILMAZ hakkında, 08/07/2013 tarihinde katılan 

Mehmet ve Ayten oğlu 05/06/1966 doğumlu MUSTAFA VAROL'a yönelik tespit edilemeyen bir 

tarihte katılanın bahçesine girerek battaniye hırsızladığından bahisle hırsızlık ve konut 

dokunulmazlığını ihlal suçundan beraatine, bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan 

eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nın 142/l-b, 35/2, 62/l, maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis 

cezası ile cezalandırılmasına, yasal şartların oluşması nedeniyle TCK'nın 51 maddesi gereğince 

ertelenmesine, 2 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 

TCK'nın 116/1, 62/1, 50/1-a, 52/2 maddesi gereğince 3.000 TL. Adli Para cezası ile 

cezalandırılmasına, tehdit suçundan TCK'nın 106/1-1, 62/1, 50/1-a, 52/2 maddesi gereğince 3.000 TL. 

Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, anılan kararı sanığın temyiz ettiği, ancak 

katılanın gıyabında verilen hüküm fıkrası ve temyiz dilekçesi tüm aramalara rağmen katılanın 

bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrası ve temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 

edilmiş sayılacağına, yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar 

verilmiş olup, İlan olunur. 5660 

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

Esas No : 2012/495 

Karar No : 2016/277 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 06/05/2016 tarihli ilamı ile; 

Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması için mahkememize 

açılan kamu davasında CMK-223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Saveliy ve 

Olga oğlu, 21/07/1972 d.lu, VASILIY SAVELEV TOPAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

mahkememiz gerekçeli kararı ve katılan vekilinin temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, İlan olunur. 5661 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KATI ATIK ÖN İŞLEM VE KOMPOST TESİSİ İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinden: 

1 - İhalenin Konusu: 

Afyonkarahisar İli Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisine gelen evsel atığın ön 

işleme tabi tutulacağı değerlendirilebilir malzemelerin, inorganik ve organik malzemelerin 

ayrıştırılacağı ve organik kısımdan kompost üretimi yapılacak olan Katı Atık Ön İşlem ve 

Kompost Tesisinin 01.10.2016 ile 31.12.2022 tarihleri (75 ay) arasında işletilmesi işini (KATI 

ATIK KULLANIMINI) kapsamaktadır. İhale sonucu belirlenen aylık Katı Atık Kullanım bedeli 

Yüklenici tarafından İdareye ödenecektir. İdare Yükleniciye herhangi bir bedel ödemeyecektir. 

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

2.1. İdarenin Adı : Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği 

2.2. İlgili Birim : Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği 

2.3. İlgili Adres : Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye 

Hizmet Binası. Kat: 5 Daire: 510 - 511 MERKEZ / 

AFYONKARAHİSAR 

2.4. İletişim Telefonu, Faks : 0 272 214 28 03 - 0 272 214 28 04 

2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

(Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. 

Afyonkarahisar Belediyesi Kat: 3 Encümen Toplantı 

Salonu) 

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 27/07/2016 Çarşamba günü Saat: 11:00 

2.7. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine 

Göre Açık Teklif (artırma) Usulü 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: 

3.1. İhale konusu için Katı Atık Kullanım bedeli alınacaktır. Söz konusu iş için KDV 

hariç aylık 5.000 TL, işin süresi boyunca (01.10.2016 - 31.12.2022) muhammen bedeli 375.000 

(üçyüz yetmiş beşbin türklirası) TL olarak belirlenmiştir. Aylık bedel üzerinden artırım 

yapılacaktır. İhale sonucu belirlenen aylık Katı Atık Kullanım bedeli her yıl TÜİK tarafından 

açıklanan ÜFE oranlarındaki katsayı ile güncellenecektir. 

3.2. İhale konusu işin geçici teminatı, muhammen bedelin toplam tutarı olan 375.000,00 

TL’nin %3’ü (yüzde üç) olup, 11.250,00 TL’dir. Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine 

uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, kesin teminatın haricinde EK KESİN 

TEMİNAT alınacaktır. Ek kesin teminat 200.000 TL olacaktır. 

4 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: 

Şartname ve ekleri Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinden(Karaman Mah. Albay 

Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası. Kat: 5 Daire: 510 - 511 MERKEZ/ 

AFYONKARAHİSAR), 200,00 TL bedelle satın alınacaktır. 
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5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 

5.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması 

halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda 

Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu 

tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca 

onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, 

ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 

Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

5.3. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde 

tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, 

5.4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

yukarıda ilk üç maddede belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması, 

5.5. İhale şartnamesinde belirlenen Geçici teminata ait dekont belgesi veya banka teminat 

mektubu, 

5.6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

5.7. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

5.8. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar 

Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler, 

5.9. Benzer iş olarak kabul edilecek belgeler: 

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi İşletmesine ait Lisans Belgesi veya 

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi İşletmesi veya 

Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisi İşletmesi veya 

Çöplerin toplanması, taşınması, cadde ve sokakların el ve süpürge makinesi ile 

süpürülmesi hizmet işlerine ait İş Bitirme veya İş Teyit Belgesi veya Referans Belgesi Benzer İş 

olarak kabul edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 6552/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Akşehir Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 45, 46, 47. maddelerine 

uyularak açık artırma ihale suretiyle Belediye Encümeni huzurunda 26.07.2016 tarihinde saat 

15,00’de yapılacaktır. 

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Seyran Mahallesi, Sanayi Bulvarında 217 ada, 18 

parsel nolu imar planına göre ticari, akaryakıt ve LPG istasyonu alanında kalan ve akaryakıt 

istasyonu olarak kullanılabilen 2.895,52 m2’lik taşınmazın muhammen bedeli KDV dahil 

3.600.000,00. TL, geçici teminatı 108.000,00.TL.’dir. 

Taliplilerin 26/07/2016 tarihinde Salı günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını 

yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres 

beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve teminat makbuzlarını plastik 

dosya içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler 

ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00. TL. bedelle 

alınabilir. 6438/1-1 

—— • —— 
60 E1 (60, 21 KG/M’LİK) RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/252108 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1   GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 

2.000 ton 60 E1 (60,21 Kg/m’lik) doğrusal kütleye sahip ray (Teknik şartnameye göre) 

satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 26/07/2016 günü saat 14/30’a kadar 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar 

veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6440/1-1 

—— • —— 
MAVİ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 10.000 kg mavi deri poşeti 

(80x110 cm 210 mic.) alımı 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat: 14.00’da teklif alma usulüyle 

ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 77 - 78 - 80 6551/1-1 
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290 ADET BİLGİSAYAR, 290 ADET MONİTÖR VE 51 ADET ULTRABOOK  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 290 adet Bilgisayar, 290 adet 

Monitör ve 51 adet Ultrabook kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; 290 adet bilgisayar Hp 

Elitedesk 800 G2, Lenovo M900 veya Dell Optiplex 7040M marka/modeline; 290 adet Monitör 

Hp Elite Display E240, Lenovo T2424P veya Dell P2414H marka/modeline ve 51 adet Ultrabook 

Hp Elitebook 840 G3, Lenovo T460 veya Dell Latitude 7470 marka/modeline uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22/07/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine; 290 adet bilgisayar Hp Elitedesk 800 G2, Lenovo M900 veya Dell Optiplex 7040M 

marka/modeline; 290 adet Monitör Hp Elite Display E240, Lenovo T2424P veya Dell P2414H 

marka/modeline ve 51 adet Ultrabook Hp Elitebook 840 G3, Lenovo T460 veya Dell Latitude 

7470 marka/modeline 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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale 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 İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 6549/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Babaeski Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - İhalenin Konusu ve Şekli 

Mülkiyeti Babaeski Belediyesi adına kayıtlı; Devlet Su İşleri Genel Müdürlügü’nün 

01/06/2016 tarih ve 554 sayılı görüşüne bağlı olarak Taşkın sorunu bulunmayan Bahçeli Kargir 

Mezbahane ve Arsasının aşağıdaki tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı 

belirtilen taşınmaz malın Belediye Başkanlığının 23/06/2016 tarih ve E.1174 sayılı onayı ile 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre satılacaktır. 

İli : Kırklareli 

İlçesi : Babaeski 

Mahalle/ Köyü : Gazikemal Mahallesi 

Mevkii : Köprü Altı 

Pafta No : F18-A-07-C-2-A 

Ada : 216 

Parsel : 127 

Yüzölçümü : 13.299,80 m2 

Niteliği : Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsası 

Ulusal Adres Veri 

Tabanı Adresi : Gazikemal Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 101 - Babaeski 

Muhammen Bedeli : 3.250.000,00 TL 

Geçici Teminatı : 97.500,00 TL 

İhale Babaeski Belediyesince, 02/08/2016 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30’da 

Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden K.D.V dahil 750,00.-TL 

(yedi yüz elli) karşılığında temin edilebilir. 

Madde 2 - Muhammen Bedel ve Teminat Miktarları 

Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsanın satış bedeli ve Geçici teminat miktarı madde 1’de 

gösterilmiştir. İstekliler söz konusu yerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları Bahçeli 

Kargir Mezbahane ve Arsanın muhammen bedelinin en az %3 (yüzde üç) oranında geçici 

teminatını ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit yatırmak veya 

Banka Teminat Mektubu vermek zorundadır. 

Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsanın kati teminatı %6 (yüzde altı) oranında olacaktır. 

Teklifleri Kapalı zarf içerisinde 02/08/2016 tarihinde ihale saatine kadar Encümen 

Toplantı Salonuna teslim etmek zorundadır. 

Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsası K.D.V’den muaftır. 

Madde 3 - İhaleye Katılma Şartları 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olarak ve anılan Kanunda 

açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. 

Madde 4 - İhale Dosyasında Aranacak Belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler 

şunlardır: 

1 - Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut) 

2 - Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu 

3 - İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzu 

4 - Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 

5 - Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (ikametgah belgesi) 

6 - Gerçek ve tüzel kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekaleten iştirak ediyorsa, 

isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname 

7 - İhaleye iştirak edecek kişilerin Tüzel Kişilik olması halinde, 2016 yılı onaylı Tüzel 

Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden 

alacağı Tüzel Kişiliğin faaliyette olduğuna dair belge 

8 - Ortak katılım halinde Otaklık beyannamesi 6367/1-1 
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LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

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

2016/2017 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz 

Laboratuvarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/259945 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde 

Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı hizmetlerinin 

toplam 53 işçi ile ±%20 toleranslı 100 gün süresince 

yaptırılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Laboratuvarı 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 100 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2016 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6528/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

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

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya döneminde Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere  

2 Adet Kamyon, 2 adet Yükleyici (loder) ve 1 adet Traktör Kepçe Kiralanması hizmeti işi, 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/256726 

1 - İdarenin; 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ 

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 344 419 16 09 

  Fax: 0 344 419 16 17 

2 - İhale konusu hizmetin; 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2016/2017 Kampanya dönemi Meydan 

tesislerinde hareket gören günlük tahmini 1620 ton 

olmak üzere kampanya süresince toplam 186300 ton 

malzemelerin 2 kamyon, 2 yükleyici (loder) ve 1 adet 

traktör kepçe kiralanmak suretiyle idarenin göstereceği 

mahallerden yükleme, boşaltma, taşıma, düzeltme ve 

temizlenmesi işidir. Kampanya süresi tahmini 115 

gündür. İhale konusu işin miktarı ± %20 toleranslı 

olacaktır.  

b) Yapılacağı Yer : Elbistan Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 2016/2017 Kampanyası başından İtibaren Yaklaşık 115 

takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Elbistan Şeker Fabrikası 

b) Tarihi - Saati : 27.07.2016 - 14:00 

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 6432/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden: 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı 
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi I. Etap 11183 Ada-5 ve 

11185 Ada-7 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi 

Niteliği 

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar 

İlçesi, Uzundere Mahallesi, 11183 ada 5 Parsel ile 11185 ada 7 parsel 

numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi 

İnşaat Yapımı işi  

İhale Yöntemi 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre 

“Kapalı Teklif Usulü” 

İşin Süresi 600 gün 

Yeri ve Miktarı 
İl İlçe Mahalle Ada No 

Parsel 

No 

Arsa 

Alanı 

(m2) 

Proje İnşaat 

Alanı (m2) 

İzmir Karabağlar Uzundere 11183 5 5.982,00 20.726,33 

İzmir Karabağlar Uzundere 11185 7 6.827,00 23.520,53 

İhale kapsamında ada-parsel m2 toplamı 12.809,00 44.246,86 

Asgari Şartlar 

İdarece, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında "Uzundere 

Kentsel Dönüşüm Alanında" yapılan uzlaşma görüşmeler neticesinde 

sözleşme imzalanan hak sahiplerine teslim edilecek olan ve Sözleşme eki 

Paylaşım Tablosu’nda belirtilmiş olan bağımsız bölümler; ihalede aranacak 

asgari şarttır. 

 

11183 ada 5 parsel ve 11185 ada 7 parsel Bağımsız Bölüm Sayıları: 

İdare Payı : 139 konut + 9 işyeri = 148 bağımsız bölüm 

Yüklenici Payı : 141 konut + 24 işyeri = 165 bağımsız bölüm 

Toplam : 280 konut + 33 işyeri = 313 bağımsız bölüm 
 

Tahmin Edilen 

Bedel 

64.524.862,57 TL (KDV dahil) 

(Altmışdörtmilyonbeşyüzyirmidörtbinsekizyüzaltmışikiliraelliyedikuruş) 

Geçici Teminat 

Miktarı 

1.935.745,88 TL. 

(Birmilyondokuzyüzotuzbeşbinyediyüzkırkbeşliraseksensekizkuruş) 

İhale Dosyası 

Satış Bedeli  

300,00- TL  

(Üçyüzlira) 

İhale Dosyasının Görüleceği ve 

Temin Edileceği Adres / Yer 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1 / 113 

no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İZMİR 

İhale Dosyasının Görüleceği ve 

Temin Edileceği Saat: 

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 

09.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri arası 

İhale için son evrak verme tarihi ve 

saati 

Tarih: 28.07.2016  

Saat: 12:00 

İhale için evrak teslim adresi 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:1/113 nolu 

oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1    Konak / İZMİR 

İhale tarihi 

(dış zarfların açılması) ve saati 

Tarih: 28.07.2016 

Saat: 14:00 

İhale salonu 

(dış zarfların açılacağı yer) adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 

Encümen Toplantı Odası 

Cumhuriyet Bulvarı No:1    Konak / İZMİR 

Mali Tekliflerin Açılma 

(iç zarfların açılması) Tarih ve saati 

Tarih: 04.08.2016 

Saat: 14:00 

İhale Komisyonu Toplantı Yeri 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 

Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

Cumhuriyet Bulvarı No: 1    Konak / İZMİR 
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İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1 / 113 nolu oda 

Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış 

olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 

verebilecektir. 

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 

1. DIŞ ZARF 

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim 

Beyannamesi,  

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

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

belge, 

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi, 

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

Veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki 

örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 
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1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler 

a) İsteklinin muhammen bedelin %20’sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri. 

c) İş hacmini gösteren belgeler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen veya mülkiyetinde bulunan arsalara yapılan ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı 

gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

1.16-  İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari 

Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. 

1.17- İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. 

2. İÇ ZARF 

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu 

konacaktır.  

2.2. İdare payı olarak kalacak bağımsız bölümler ihale için asgari şartı olarak 

belirlenmiştir. İstekliler asgari şartın üstüne Türk Lirası olarak nakit para teklifinde bulunacaktır. 

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup,  teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması 

mecburidir. 

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir 

başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6539/1-1 
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ARSALAR SATILACAKTIR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

1 - a) Adı : Kadıköy Belediye Başkanlığı  

b) Adresi : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA  

c) Telefon No : 226 8338570-1-2-3 

d) Faks No : 226 8338574  

e) e-mail adresi : kadıköybel@hotmail.com 

f) İlgili personelin  

    adı-soyadı/unvanı : İsmet KARAYAVRU-Başkâtip  

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan; 

 

Sıra No Ada No Parsel No Satılacak Miktar (Metrekare) 

1 2386 11 4.515,99 

2 2406 11 5.145,42 

3 2407 11 5.059,60 

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile 

satılacaktır. 

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;  

a) İhale usulü : Kapalı teklif usulü 

b) İhalenin yapılacağı adres : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

c) İhale tarihi : 27.07.2016 

d) İhale saati : 14.00  

e) İhale komisyonu toplantı yeri : Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı 

salonu - Kadıköy/YALOVA 

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-

Kadıköy/YALOVA 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-

Kadıköy/YALOVA 

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.  

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir. 

5 - a)Tekliflerin sunulacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ 

YALOVA 

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 27.07.2016  

c) Son teklif verme saati (ihale saati) : 14.00  

6 - İşin tahmin edilen bedeli:  

2386 ada 11 nolu parsel için 3.838.592,00.-TL. dir. (Üç Milyon Sekizyüzotuzsekizbin 

Beşyüzdoksaniki Türk Lirası) dır. 

2406 ada 11 nolu parsel için 4.373.607,00.-TL. dir. (Dört Milyon Üçyüzyetmişüçbin 

Altıyüzyedi Türk Lirası) dır.  

2407 ada 11 nolu parsel için 4.300.660,00.-TL. dir. (Dört Milyon Üçyüzbin Altıyüzatmış 

Türk Lirası) dır.  
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7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler: 

A) İsteklinin tebligat adres beyanı, 

B) Kanuni ikametgâh belgesi. 

C) 2016 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi; 

a - Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi 

odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri vermesi; 

a - Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri. 

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri. 

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat 

alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır. 

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde 

bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi germektedir. 

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’inci maddesi doğrultusunda 27.07.2016 günü saat 

14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri 

gerekmektedir. 

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç Zarf, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli 

Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat ait alındı veya banka teminat 

mektubu, 

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

İlan olunur. 6484/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/74274 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Bülent Ecevit Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Merkez/Zonguldak 

Adresi İncivez Mah. Üniversite Cad. Tel-Faks 0372 257 26 60-0372 257 55 88 

Posta Kodu 67100 E-Mail sks@beun.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Wilusa Turizm Denizcilik İnş. 

Kiralama Reklamcılık San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

Ahmet ÇELİK 

Adresi 
Kemalpaşa Mh. Yalı Cad. No: 4/A 

Çanakkale 

Esenler Mah. Atilla İlhan Cad.       

23 A/5 Merkez/Çanakkale 

T.C. Kimlik No  33769228910 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
859 040 5649  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çanakkale Ticaret Müdürlüğü Kayıtlı değildir 

Ticaret/Esnaf Sicil No Çanakkale/4527  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6555/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6554/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6554/2/1-1 
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Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 / 8974 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
DEVLET BAKANLIĞI - VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gaziantep Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP 

Adresi 

İncilipınar Mah. Prof. Muammer 

Aksoy Bul. Vakıflar Güven İş 

Merkezi, No: 8 Kat: 4-5-6 

Tel-Faks (0342) 2324425 - (0342) 2325317 

Posta Kodu 27090 E-Mail 
gaziantep@vgm.gov.tr  

Elektronik Ağ: www.vgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
VEYSEL ŞENER- Mimarlık Müt. 

Hizmetleri 
 

Adresi 

RIZVAN AĞA SOKAK, ÖZBAL APT., 

KAT: 8 NO: 27 OFİS YENİŞEHİR/ 

DİYARBAKIR 

 

T.C. Kimlik No. 300 194 652 00  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
805 011 60 52  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
DİYARBAKIR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6553/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.03/187 

Toplantı Tarihi ve No : 20.06.2016-131 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.06.2016-5155 AYDIN 

Aydın İli, Germencik İlçesi, Üzümlü Mahallesi, Killik Mevkii’nde bulunan ve tapunun 

108 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda, ilgili Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit 

ve tescil çalışmalarının tamamlanarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin, ilgili Kurum görüşleri ile 

birlikte Kurulumuza iletilmesine ilişkin alınan, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 24.12.2015 tarih ve 4472 sayılı kararı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar 

ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 30.03.2016 tarih ve 231-1276/7908 sayılı yazısı ve ekleri, 

Aydın Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa hazırlanan 

17.06.2016 tarihli raporu okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Germencik İlçesi, Üzümlü ve Karaağaçlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer 

alan Arkeolojik Yerleşim Alanının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, kararımız eki 

1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinatlandırıldığı şekliyle I.(Birinci) ve 

III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit 

sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, 

Karaağaçlı Mahallesi sınırları içerisinde, I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sitte kalan ve 121 ada, 2 

parselde yer alan mezarlığın boş bulunan alanlarında ilgili Belediyesi denetiminde defin 

işlemlerinin yapılabileceğine, mezar kazısı sırasında herhangi bir kültür varlığı açığa çıkması 

durumunda, çalışmaların durdurularak ivedilikle ilgili Müze Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine 

karar  verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.03.116 

Toplantı Tarihi ve No :16/05/2016 - 119 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16/05/2016 - 1722 ELBİSTAN 

  KAHRAMANMARAŞ 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçe merkezinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarının  tespit 

ve  tescili ile korunma alanlarının belirlenmesine  yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün 31.12.2015 tarih 247895 sayılı ve 26.01.2016 tarih ve 6411 sayılı yazıları ile 

başlatılan çalışmalar neticesinde, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.02.2016  ve 

16.02.2016 tarihli raporları, ve bu raporlar doğrultusunda  alınan  Kurulumuzun  19.02.2016 tarih 

ve 1604, 1606 ve 1607 sayılı kararları okundu, alan Kurul üyelerimizce yerinde görüldü, sivil 

toplum kuruluşu ile Kaymakamlık işbirliği ile bu alana ilişkin hazırlanan çalışmalar da göz önüne 

alınarak, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Kızılcaoba Mahallesi, geleneksel kent dokusunun 

bulunduğu alan ve bu dokuyu var eden yapılar, yapı malzemesi, sokak dokusu, yapıların birlikte 

oluşturduğu geleneksel kadastral oluşum, yapıların konumu, geleneksel mimari yapım tekniğine 

yönelik izlerin bir bütünlük oluşturduğu görüldüğünden, 2863 sayılı yasa ve Tespit-Tescil 

yönetmeliğinde belirtilen kriterler doğrultusunda kararımız eki haritada gösterildiği şekilde 

kentsel sit alanı olarak belirlenmesine,  

Kızılcaoba Mahallesi geleneksel kent dokusu ile çevresinin bu alanı Ulu Cami ve çevresi 

I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına bağlayan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 

tescilli Eski Hükümet Konağı (Kent Müzesi olarak işlevlendirilen), Ceyhan(Aşağı) Cami, 

Nakıpzade Münir Ağa Konağı gibi önemli yapıları ile kent meydanı, Ceyhan Nehri doğal öğesi 

bağlantı noktaları olarak düşünülerek Ulu Cami Arkeolojik Sit alanı çevresinde yer alan yine 

Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Himmet Baba Cami ve Türbesi, Atik(Çarşı) Cami, 

Selçuklu Hamamı ve günümüze ulaşan üç adet sivil mimarlık örneği yapısı bir bütünlük içerisinde 

değerlendirilip, planla korunarak geleceğe aktarılması amacıyla kararımız eki haritada gösterildiği 

şekilde 2863 sayılı yasa, Tespit-Tescil yönetmeliği göz önüne alınarak Etkileşim Geçiş Alanı 

olarak belirlenmesine, bu alan içerisinde daha önce belirlenen koruma alanlarının da 

kaldırılmasına, 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçe merkezinde hali hazırda tescil kayıtları devam eden 

korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlığı yapılara ilişkin sehven haritaya yanlış işlendiği 

düşünülen tescil kaydını yerinde incelemek ve tespitleri yapılmış,  korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı yapıların tesciline yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının çalışmaları  

sonucunda hazırlanan kararımız eki listelerden; 
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a) 1 sayfadan oluşan Liste 1’de yer alan 6 adet anıtsal yapının ve 2 sayfadan oluşan Liste 

2’de yer alan ilk 6 adet yapının yeni oluşan envanter numaralarıyla birlikte tescil kayıtlarının 

devamına, Liste 2’de, Kızılcaoba Mahallesinde yer alan diğer 32 adet yapının, Elbistan geleneksel 

mimari örneklerini yansıtması, mimari detayları, biçim, malzeme, sokak yapı ilişkisi anlamında 

bütünlük göstermesi nedenleri ile 2863 sayılı yasanın 6.maddesinde sayılan taşınmazlardan 

olduğundan ilgili yasanın 7.maddesi gereği Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak 

tescillerine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 

sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği 

Liste 1’de yer alan taşınmazların yapı grubunun “1. Grup” olarak belirlenerek tapu kütüklerinin 

beyanlar hanesine “1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı.”,  Liste 2’de yer alan 

taşınmazların yapı grubunun 2.Grup olarak belirlenerek tapu kütüklerinin beyanlar hanesine “2. 

Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı.” şerhlerinin konulmasına, Kararımız eki 

Listelerin uygun olduğuna (OLUMLU), taşınmazlara ilişkin eksik tescil fişlerinin hazırlanarak 

Kurulumuza iletilmesine, 

b) Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 20.10.1979 tarih ve A-1973 

sayılı kararı ile tescil edilen 264 Ada 11 Parselde yer alan İmam Hatip Ortaokuluna ilişkin 

dosyasında herhangi bilgi belge bulunmayan, ancak halihazırda yerinde bulunmayan, sözlü 

kaynaklardan elde edilen veriler ışığında taşınmaz ilişkin fotoğrafik verilerin olduğu ifade edilen 

söz konusu taşınmaza ilişkin tescil fişi ile diğer bilgi belgelerin Genel Müdürlüğümüzden, yapının 

yıkılarak park haline dönüştürülmesi ile ilgili belgelerin ilgili belediyesinden istenilmesine,  

c) Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.06.1978 tarih ve A-1104 

sayılı kararı ile tescil edilen 316 ada 9 parselde yer alan ve Uğurlu Ağlular Evi olarak tanımlanan 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı yapının aslında 316 ada 7 parselde yer alan Ali Rıza 

Kışlal evi ile karıştırıldığı ve ayrıca yöre halkının verdiği sözlü ifadelerden anlaşıldığı üzere bu 

parselde evvelden beri betonarme bir yapının bulunduğu anlaşıldığından 316 ada 9 parselde 

Uğurlu Ağlular Evi adıyla herhangi bir tescilli taşınmazın bulunmadığına, 

d) İlçe merkezinde olduğu ve yaklaşık 150-200 yıllık bir geçmişi olduğu ifade edilen 

Elbistan Uzun Çarşı ile ilgili olarak Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında 

hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine, 

e) Kararımız eki Liste1 ve Liste 2’de yer alan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıkları dikkate alınarak hazırlanan Kentsel Sit Sınırları ve Etkileşim Geçiş Alanını gösterir 

kararımız eki haritanın uygun olduğuna (OLUMLU),  Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş 

Alanına yönelik   Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının hazırlanarak 

Kurulumuza iletilmesine, bu koşullar belirlenip karar alınıncaya kadar tescilli yapılar dışında tüm 

uygulamaların ve bu alana ilişkin  yürürlükteki imar planının  durdurulmasına, 2863 sayılı 

yasanın 17.maddesi ve  ilke kararı gereği ilgili kurumlarca Koruma Amaçlı İmar Planının 

hazırlanarak ivedilikle Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.07.76 

Toplantı Tarihi ve No : 20.04.2016 - 192 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.04.2016 - 4039 ESKİŞEHİR 

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Güneli Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescilli Aktepe Höyük’ün güncellenen sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesinin istendiği Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 12.03.2010 

tarih, B.16.0.KTM.4.26.00.01/158-747 sayılı yazısı ve ekleri,  konuyla ilgili faaliyeti etkilenen 

Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Eskişehir Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’nın (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 27.01.2016 tarih, 18064876-310.99-88-

3584 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 08.01.2016 tarih, 82953731-

821.99/E.54602 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarih, 20913469-

101.29.02-E.403574 sayılı yazısı, 15.04.2016 tarih, 3786 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Güneli Mahallesi’nde yer alan Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.11.1980 tarih ve A- 2498 sayılı Kararı ile tescilli Aktepe 

Höyük’ün, güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke 

Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu 

hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda yer 

alan eski tarihli kaçak kazı çukurunun ilgili idaresince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde 

kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; 

tescilli alanda güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına; sit sınırları içerisinde 

madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.04.0.50 

Toplantı Tarihi ve No : 15-16/06/2016-154 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16/06/2016 - 2218 NEVŞEHİR 

Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Bozköy Kasabası, tapunun 224 ada 16,17,18,19,21 nolu 

parsellerin 222 adada yer aldığının belirtildiği Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 

29.06.2015 gün ve 650878 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

16.06.2015 gün ve 1653 sayılı kararı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 14.06.2016 gün ve 3024 sayılı uzman raporu  okundu. Konu ile ilgili bilgi ve 

belgeler incelendi.     

Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2015 gün ve 1653 sayılı 

kararında “Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Bozköy Kasabası’nda Ülke Deresi Mevkiinde bulunan,  ekli 

1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatları verilen ve 221 ada 1 parsel, 224 ada 8-10-11-16-17-

18-19-21 parsellerde yer alan, Tıraz Yeraltı Şehri ve Kaya Yerleşimi’nin,  I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescilinin uygun olduğuna” denmektedir. Ancak Niğde Valiliği Kadastro 

Müdürlüğü’nün 29.06.2015 gün ve 650878 sayılı yazısından 16-17-18-19-21 parsellerin 222 ada 

da yer aldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu tescilin 221 ada 1 parsel, 224 ada 8-10-11 

parsel ile 222 ada 16-17-18-19-21 parseller olarak belirlenerek tescil fişinin bu doğrultuda 

düzeltilmesine gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama 

(fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, 658 nolu 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 

 6494/1-1 

————— 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.07.73 

Toplantı Tarihi ve No : 23.03.2016-95 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.03.2016-1234 KARS 

Kars İli, Susuz İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, tapunun 142 ada 2 parsel numarasında 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Maliye Lojmanın Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 24.02.2016 tarih, 1179 sayılı tescil kararının düzeltilmesine ilişkin;  Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.02.2016 gün ve 676 sayılı Uzman Raporu 

okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars İli, Susuz İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, tapunun 142 ada 2 parsel numarasında 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Maliye Lojmanın Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 24.02.2016 tarih, 1179 sayılı tescil kararının düzeltilmesine ilişkin; 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu'nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca tescil 

edilmesine, söz konusu parsele “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhi konulmasına, 

taşınmazın koruma alanının ekte bulunan kadastral haritadaki sınırlarıyla uygun olduğuna,  Kültür 

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

II. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli taşınmazın bulunduğu parsel ve koruma alanında 

herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına şeklinde düzeltilmesine; 

Karar verildi. 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 

 

 
 6495/1-1 



14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00/90 

Toplantı Tarihi ve No : 18/05/2016 - 100 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 18/05/2016 - 1387 KARS 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.17/624 

Toplantı Tarihi ve No : 13/05/2016 - 278 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 13/05/2016 - 6679 İZMİR 

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Gürle mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Manisa Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca incelenen alanın 

tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 12.10.2015 tarihli ve 3005 sayılı yazısı kapsamında iletilen 

Kurum görüşleri ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.05.2016 

tarih ve 540 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;  

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Gürle mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın, 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği ve koordine özet çizelgesinde 

köşe nokta koordinat değerleri belirtildiği şekilde 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.12/232 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2016-275 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2016-6601 İZMİR 

Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Çıkrıkçı mahallesi, Bademgediği Mevkii ve Sivrice mahallesi 

sınırları içerisinde bulunan, Kurul Müdürlüğü ve Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit 

edilen alana ilişkin Kurulumuzun 10.04.2015 tarihli ve 5076 sayılı kararı doğrultusunda Kurul 

Müdürlüğü’nün 30.04.2015 tarihli ve 1328 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile 

konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 28.04.2016 tarih ve 491 sayı ile 

Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Çıkrıkçı mahallesi, Bademgediği Mevkii ve Sivrice mahallesi 

sınırları içerisinde bulunan, kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterilen ve 

koordine özet çizelgesinde koordinat değerleri belirtilen alanların 1. (birinci) ve 3. (derece) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016-264 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2016-3674 İSTANBUL 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu’nun 08.04.1983 tarih 14794 sayılı kararı ile parselde bulunan ahşap binanın 

korunması gerekli yapılardan olduğuna, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 09.12.1999 tarih 5436 sayılı kararı ile yapının bahçesindeki ağaçların (40) 

adet ağacın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 666 sayılı 

ilke kararında belirtilen kent dokusunu tamamlayan ağaçlardan olmaları nedeniyle, 3386 sayılı 

Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince korunması gerekli anıt ağaç olarak 

tesciline, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.05.2006 tarih 

139 sayılı kararı ile daha önce tescilli kültür varlığının yer aldığı 1 parselin İstanbul III Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.12.1990 gün ve 2663 sayılı kararı ile 

ifrazının uygun bulunması sonucu parselin 96 ve 97 parseller olarak ifraz edildiğine ve tescilli 

kültür varlığının 97 parselde kaldığına, bu kısmın tescilli kültür varlığına tahsis edildiğine, ayrıca 

parselde tescilli anıt ağaçlar yer alması ve bahçe düzeninin kültür varlığı yapı ile bütünleşmesi 

nedeniyle bahçede yeni yapılanma teklifinin uygun olmadığına, İstanbul V Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 03.11.2010 tarih 2913 sayılı kararı ile tescilli yapının 

koruma grubunun I (bir) olarak güncellenmesine, 2863 sayılı Yasanın 21. Maddesi kapsamında 

vergi muafiyetinden yararlanabileceğine, Kurulumuzun 23.01.2015 tarih 2428 sayılı kararı ile 

parsele ilişkin sunulan rölöve ve restitüsyonun uygun olduğuna, Kurulumuzun 07.04.2016 tarih 

3535 sayılı kararı ile parselde bulunan I. grup eski eser yapıya ilişkin sunulan restorasyon-

konservasyon projesinin düzeltmelerle uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 22.03.2001 tarih 680 sayılı ilke kararı gereğince müellif 

mimar denetiminde yapılmasına, Kurulumuzun 23.10.2014 tarih 2192 sayılı kararında da 

belirtildiği gibi tescilli yapının Ethem Efendi Caddesi’nden algılanmasını engelleyen yeni 

yapılanma projesinin uygun olmadığına, tescilli yapının bahçesini çevreleyen ve tescilli yapı ile 

bütünlük arz eden bahçe duvarlarının 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında korunması 

gerekli kültür varlığı olarak tescillenmesine, bahçe duvarlarının rölöve ve restitüsyonunun 

Kurulumuza iletilmesine karar verilen, özel mülkiyete ait, 106/1 pafta, 2889 ada, 97 parsele 

ilişkin yerinde ve belgelerinde yapılan incelemede yeni yapı talep edilen alanda, köşkle bütünlük 

arz eden çevre duvarları ve havuz yapısının tescillenmesi gerekirken 1983 tarihli tescil kaydında 

eksiklik kaldığı, 1990 tarihinde ifraz edilen ve yeni bina yapılan alanda da fotoğraflarında 

görüleceği üzere nitelikli yapı bulunduğu ancak yıkılarak yerine yeni yapı yapıldığı hususlarının 

tespit edildiği, bu parsele ilişkin kurul kararlarında da köşkün bahçesi ile bütünlük arz ettiği ve 

korunması gerektiğinin zikredildiği, yapılan inceleme neticesinde köşkün bahçesinde kalan ve 

kurul kararının korunsun kararına rağmen kaldırılan havuz yapısının ve özgünlüğünü koruyan 

çevre duvarlarının tescilini talep edilen Sn. Hakan ALTINÖRS’ün 14.04.2016 tarihli başvurusu, 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 tarih 348 kayıt numaralı raporu okundu, dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 2889 ada, 97 parsele ilişkin 

1/2000 ölçekli Kadıköy Ciheti Haritası ile Kurulumuz arşivindeki işlem dosyasında bulunan eski 

fotoğraflarda görülen ve I. grup tescilli yapının ön tarafındaki bahçe düzenine referans verdiği 

anlaşılan süs havuzunun 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescillenmesine, koruma grubunun I (bir) olarak belirlenmesine, restitüsyonunun 

Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.04.2016- 255 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 07.04.2016- 3535 İSTANBUL 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu’nun 08.04.1983 tarih 14794 sayılı kararı ile parselde bulunan ahşap binanın 

korunması gerekli yapılardan olduğuna, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 09.12.1999 tarih 5436 sayılı kararı ile yapının bahçesindeki ağaçların (40) 

adet ağacın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 666 sayılı 

ilke kararında belirtilen kent dokusunu tamamlayan ağaçlardan olmaları nedeniyle, 3386 sayılı 

Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince korunması gerekli anıt ağaç olarak 

tesciline, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.05.2006 tarih 

139 sayılı kararı ile daha önce tescilli kültür varlığının yer aldığı 1 parselin İstanbul III Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.12.1990 gün ve 2663 sayılı kararı ile 

ifrazının uygun bulunması sonucu parselin 96 ve 97 parseller olarak ifraz edildiğine ve tescilli 

kültür varlığının 97 parselde kaldığına, bu kısmın tescilli kültür varlığına tahsis edildiğine, ayrıca 

parselde tescilli anıt ağaçlar yer alması ve bahçe düzeninin kültür varlığı yapı ile bütünleşmesi 

nedeniyle bahçede yeni yapılanma teklifinin uygun olmadığına, İstanbul V Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 03.11.2010 tarih 2913 sayılı kararı ile tescilli yapının 

koruma grubunun I (bir) olarak güncellenmesine, 2863 sayılı Yasanın 21. Maddesi kapsamında 

vergi muafiyetinden yararlanabileceğine, Kurulumuzun 24.01.2014 tarih 1644 sayılı kararı ile 

parsel sayılı taşınmazdaki I. grup tescilli yapı bahçesini çevreleyen duvarın tescilli eserle bütünlük 

arz etmesi sebebiyle özgün malzemeler korunarak imar istikametine çekilmesine; ancak 

Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan incelemede yola terk yapılacak alanda ağaçlar bulunduğu 

görüldüğünden bu hususun ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma komisyonunca değerlendirilmesine, 

Kurulumuzun 23.10.2014 tarih 2192 sayılı kararı ile parselde bulunan I. grup tescilli yapının 

Ethem Efendi Caddesi’nden algılanmasını engelleyen vaziyet planı teklifinin uygun olmadığına, 

Kurulumuzun 23.01.2015 tarih 2428 sayılı kararı ile parsele ilişkin sunulan rölöve ve 

restitüsyonun uygun olduğuna karar verilen, özel mülkiyete ait, 106/1 pafta, 2889 ada, 97 parsel 

için ilgilisinin dilekçesi ile avan proje onayı talep edildiği, söz konusu parselin 11.05.2006 tasdik 

tarihli, 1/1000 ölçekli, Kadıköy Merkes E-5 (D 100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı 

ve Plan Notları ile Lejant Tadillerinde; H:Serbest irtifalı, Max. KAKS:2.07, max. TAKS:0.35, 

ayrık düzen “Konut Alanı”nda kaldığı, parselde tescilli eski eser ve ağaçlar bulunduğundan 

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu görüşü 

alınmadan uygulama yapılmaması gerektiği, ayrıca parselin Ethem Efendi Caddesi ile İkinci Orta 

Sokağı’na terkleri bulunduğu, söz konusu parsele ait ilgilisinin dilekçe ekinde İstanbul I Numaralı 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Komisyonunun 01.08.2013 tarih 288 sayılı kararı 

iletilmiş olup konuyla ilgili 31.05.2006 tarih 139 sayılı kurul kararı bulunduğu, parselde yapımı 

planlanan yapıya ait teklif projenin 2 bodrum kat, zemin kat, 11 normal kat, 11. normal kata bağlı 

çatı aralı, 12. ve 13. kısmi katlı, 13. kısmi kata bağlı çatı aralı konut olarak hazırlandığı, imar 

durumu ve 08.09.2013 onaylı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek, 

uygulama aşamasında ağaç revizyonu ve İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Komisyonu’nun 01.08.2013 tarih 288 sayılı kararı ile tescil kaydı kaldırılan 58, 79, 80, 81 

numaralı ağaçlar için nakil yazısı almak, yola terkini yapmak, peyzaj projelerini onaylatmak, 

mutfaktaki şaftları maksimum 40x40 ölçülerinde yapmak ile dairelerde mutfak harici bir piyeste 
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baca olması kaydı ile uygun bulunduğu, söz konusu parselde mevcut eski eserin Gayrimenkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.04.1983 gün 14794 sayılı kararı ile tescilli olduğu, 

Kurulumuzun 24.01.2014 gün 1644 sayılı kararı ile koruma grubunun I olarak belirlendiği, 

Kurulumuzun 23.01.2015 gün 2428 sayılı kararı ile taşınmaza ilişkin rölöve ve restitüsyonun 

uygun olduğuna karar verildiği, tescilli yapıya ait öneri restorasyon projelerinin tek bağımsız 

bölümlü konut olarak teklif edildiği, onaylı rölöve, restitüsyon ve imar mevzuatına göre 

incelenerek uygun bulunduğu belirtilerek Kurulumuzca verilecek karara göre işlem 

yapılacağından teklif restorasyon ve avan projelerin uygunluğu ile parseldeki yola terk işleminin 

Kurulumuzca değerlendirilmesi hususunda gereği talep edilen Kadıköy Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2015 tarih 38354364-310.02.02-2015/2377705 sayılı yazısı ve 

ekleri, söz konusu parsele ilişkin restorasyon projesi raporu ile büro tescil belgesinin ekte 

sunulduğu belirtilerek gereği talep edilen İlgilisinin 07.01.2016 tarihli başvurusu ve ekleri, söz 

konusu parselde yapılmak istenen binanın müellifinin imza beyannamesinin ekte sunulduğu 

belirtilerek gereği talep edilen İlgilisinin 08.01.2016 tarihli başvurusu ve ekleri, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 16.03.2016 tarih 205 kayıt numaralı raporu okundu, söz konusu parsel ve çevresinde 

Kurulumuz üyelerince 31.03.2016 tarihinde yerinde inceleme yapıldı, dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 2889 ada, 97 parselde 

bulunan I. grup eski eser yapıya ilişkin sunulan restorasyon-konservasyon projesinin 

düzeltmelerle uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 22.03.2001 tarih 680 sayılı ilke kararı gereğince müellif mimar denetiminde 

yapılmasına, Kurulumuzun 23.10.2014 tarih 2192 sayılı kararında da belirtildiği gibi tescilli 

yapının Ethem Efendi Caddesi’nden algılanmasını engelleyen yeni yapılanma projesinin uygun 

olmadığına, tescilli yapının bahçesini çevreleyen ve tescilli yapı ile bütünlük arz eden bahçe 

duvarlarının 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak 

tescillenmesine, bahçe duvarlarının rölöve ve restitüsyonunun Kurulumuza iletilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GELİBOLU TARİHİ ALANI KÜLTÜR VE TABİAT  

VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONU 

KARAR 

  17.06.1084 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016-15 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2016-269 ÇANAKKALE 

Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Yalova Köyü sınırları içerisinde yer alan, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararı ile Tarihi Sit 

alanında kalan, , Gelibolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun 29.02.2016 tarih 

ve 168 sayılı kararı ile “…önerilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının tescili konusunun; 

Komisyonumuza sunulan belgelerin tespit ve tescil yönetmeliğindeki arkeolojik sitlere ilişkin 

tespitlerdeki değerlendirme kriterleri doğrultusunda yeniden incelenerek hazırlanacak raporda 

sözü geçen seramik buluntuların yayılma alanı, yoğunluğu, mimari kalıntılar bulunup 

bulunmadığı hususlarının Yönetmelikte belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte 

Komisyonumuza sunulmasından sonra konunun değerlendirilebileceğine karar verilen, Sestos 

Antik Kentinin 1/5000 ölçekli haritada belirtildiği şekilde sınırlarının 1. ve 3. derece arkeolojik 

sit”  alanı olarak genişletilerek tescil edilmesi talebine ilişkin, Başkanlık uzmanlarının raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Yalova Köyü sınırları içerisinde yer alan, Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.11.1980 tarih ve 12331 sayılı kararıyla doğal-arkeolojik-

tarihi –askeri- harp tarihi kentsel sit alanı olarak tescil edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararı ile sınırları ve derecesi belirlenen 

Sestos Antik Kenti sit sınırlarının yeniden düzenlemesine ilişkin, bölgede yüzey araştırmaları 

yürüten Doç Dr. Reyhan KÖRPE’ nin önerisi doğrultusunda, Alan Başkanlığınca yapılan çalışma 

sonucunda kalenin sit alanı dışında kaldığı, bu yüzden Alan Başkanlığı uzmanlarınca yapılan 

irdeleme ve tespitler sonucunda tespit edilen kalıntılar göz önüne alınarak, kararımız eki 

koordinatlı 1/5000 ölçekli haritada belirtildiği şekilde sit sınırlarının 1. ve 3. derece arkeolojik sit”  

alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, Komisyonumuzun 01/10/2015 

tarih ve 93 sayılı Kararı ile uygun görülen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Geçiş 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GELİBOLU TARİHİ ALANI KÜLTÜR VE TABİAT  

VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONU 

KARAR 

  ÇATAB.2.8 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016/15 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2016/271 ÇANAKKALE 

Çanakkale ili, Eceabat İlçesi, Tarihi Alan sınırları içerisinde, Behramlı Köyü Köyaltı 

Mevkiinde Tapulama harici alanda kalan Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararı ile ‘‘Tarihi Sit’’  ve “I. Derece Doğal Sit” alanı olarak 

belirlenen alanda kalmakta olan “Çeşme ve Sarnıç Kalıntısı” hakkında Restorasyon ve Yapım 

İşleri Grup Başkanlığının 10.03.2016 tarih ve 1946 sayılı yazısı, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup 

Başkanlığının 26.04.2016 tarih ve 808/3144 sayılı yazısı ile ilgi 27.05.2016 tarihli uzman raporu 

okundu, yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

Çanakkale ili, Eceabat İlçesi, Tarihi Alan sınırları içerisinde, Behramlı Köyü Köyaltı 

Mevkiinde Tapulama harici alanda “Tarihi Sit” ve “I. Derece Doğal Sit” sınırları içerisinde yer 

alan kalan, Alan Başkanlığı uzmanlarının tespitini yaptığı çeşme ve sarnıç kalıntısının 2863 sayılı 

Kanunun 3. ve 6. maddeleri doğrultusunda korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, tescil fişi ve koruma alanı haritasının 

uygun olduğuna, bu yapıların onarımına ilişkin, rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerinin 

hazırlanmasına, ancak sarnıç yapısının tamamının ortaya çıkmaması sebebiyle araştırma kazısı 

yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GELİBOLU TARİHİ ALANI KÜLTÜR VE TABİAT  

VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016-15 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2016-272 ÇANAKKALE 

Çanakkale ili, Eceabat İlçesi, Tarihi Alan sınırları içerisinde, Küçükanafarta Köyü 

Kireçtepe Mevkiinde, tapulama harici alanda kalan Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararı ile “1. Derece Doğal Sit”  Çanakkale Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.06.2013 tarih ve 1003 sayılı kararıyla sınırları 

güncellenen “Tarihi Sit” alanı olarak belirlenen alanda kalmakta olan “5. Fırka Karargahı ve Arif 

Bey Çeşme Kalıntısı (Ayıcı Arif)” hakkında Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığının 

10.03.2016 tarih ve 1946 sayılı yazısı, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığının 26.04.2016 

tarih ve 808/3144 sayılı yazısı ile ilgi 30.05.2016 tarihli uzman raporu okundu, yapılan 

değerlendirmeler sonucunda; 

Çanakkale ili, Eceabat İlçesi, Tarihi Alan sınırları içerisinde, Küçükanafarta Köyü 

Kireçtepe Mevkiindeki, tapulama harici alanda, “Tarihi Sit” ve “1. Derece Doğal Sit” sınırları 

içerisinde kalan, tarihi Şevkipaşa ve İngiliz haritalarında gösterimi yapılmış olan, 5. Fırka 

Karargahı ile Arif Bey Çeşme kalıntılarının tescil edilmesine, kompleks hakkında daha fazla 

bilgi-belge edinilmesi amacıyla araştırma kazısı yapılmasına ve koruma önlemlerinin alınarak, 

Komisyonumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.00.39 

Toplantı Tarihi ve No : 16.4.2015 - 93 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.4.2015 - 3810 AYDIN 

Aydın İli, Efeler İlçesi, Ramazanpaşa Mahallesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 17.11.1978 tarih ve A-1370 sayılı kararı ile tescil edilen, İzmir II 

numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.06.2000 tarih ve 9485 sayılı kararı 

ile koruma alanı sınırları belirlenen, ayrıca İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 25/06/2003 tarih ve 11730 sayılı kararı ile tescillenen Kentsel Sit sınırları 

içerisinde kalan ve tapunun 73 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı Ramazanpaşa Camisinin;  kuzey 

doğusunda bulunan tapunun 74 ada 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazdaki ilave kat çıkılması 

talebine ilişkin Özcan ÖZKAN ve Selma ÖZKAN’ın bila tarihli dilekçesi, Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.02.2015 tarih ve 3633 sayılı kararı ve Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/03/2015 tarih ve 3733 sayılı Kararı ile Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 15/04/2015 tarihli ve 

2106 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde 

yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;  

Aydın İli, Efeler İlçesi, Ramazanpaşa Mahallesinde bulunan, tescilli Kentsel Sit sınırları 

içerisinde kalan ve tapunun 73 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı tescilli Ramazanpaşa Camisinin 

yeni koruma alanı sınırlarının kararımız eki haritada gösterildiği şekilde uygun olduğuna, tapunun 

74 ada 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki binaya yeni kat çıkma talebinin, tescilli 

Ramazanpaşa Camisinin siluetini ve algılanabilirliğini olumsuz etkileyeceğinden uygun 

olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.02.257 

Toplantı Tarihi ve No : 20/06/2016 - 131 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20/06/2016 - 5146 AYDIN 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.003/680 

Toplantı Tarihi ve No : 26/05/2016 - 173 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26/05/2016 - 4594 İZMİR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  65.15/669 

Toplantı Tarihi ve No : 26/05/2016 - 173 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26/05/2016 - 4604 İZMİR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.09/245 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2016-189 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2016-6396 HATAY 

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, merkez mahallesinde, Belediye Binasının bulunduğu sokakta, 

PTT binasının yanında, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ kanalizasyon yapım çalışmaları 

sırasında ortaya çıkan kaya mezarının tescil talebine ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze 

Müdürlüğünün 24.02.2016 gün ve 339 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanmış 24.02.2016 gün ve 602 sayılı rapor, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 gün ve 8638, 25.04.2016 gün ve 8252 sayılı yazıları, 

Kurulumuzun 25.02.2016 gün ve 6077 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, merkez mahallesinde, Belediye Binasının bulunduğu sokakta, 

PTT binasının yanında, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ kanalizasyon yapım çalışmaları 

sırasında ortaya çıkan kaya mezarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi uyarınca taşınmaz kültür 

varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 1.Grup olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada 

gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, Kurulumuzun 25.02.2016 gün ve 6077 sayılı 

kararıyla istenilen dokümanların Kurulumuza iletilmesinin istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.09/247 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2016-189 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2016-6398 HATAY 

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, eski İlçe Jandarma Komutanlığı arkasında, Mersin Büyükşehir 

Belediyesi MESKİ kanalizasyon yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan kaya mezarının tescil 

talebine ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 22.02.2016 gün ve 333 sayılı yazısı, 

eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.02.2016 gün ve 556 sayılı rapor, Mersin 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2016 gün ve 8638, 

25.04.2016 gün ve 8252 sayılı yazıları, Kurulumuzun 25.02.2016 gün ve 6079 sayılı kararı 

okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, eski İlçe Jandarma Komutanlığı arkasında, Mersin Büyükşehir 

Belediyesi MESKİ kanalizasyon yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan kaya mezarının 2863 

sayılı yasanın 6.maddesi uyarınca taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 1. Grup 

olarak belirlenmesine, kaya mezarının tescilli taşınmaz kültür varlığı Jandarma komutanlığı 

binasına yönelik 15.06.2015 gün ve 5134 kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı 

sınırlarının içinde kaldığı anlaşıldığından kaya mezarının da dikkate alınarak revize edilen 

kararımız eki koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, Kurulumuzun 25.02.2016 gün ve 6079 

sayılı kararıyla istenilen dokümanların Kurulumuza iletilmesinin istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.09/246 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2016-189 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2016-6397 HATAY 

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, merkez mahallesinde, 391-402 parseller arasındaki Şimşek 

sokakta, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ kanalizasyon yapım çalışmaları sırasında ortaya 

çıkan kaya mezarının tescil talebine ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 

18.02.2016 gün ve 331 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.02.2016 

gün ve 557 sayılı rapor, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 

02.05.2016 gün ve 8638, 25.04.2016 gün ve 8252 sayılı yazıları, Kurulumuzun 25.02.2016 gün ve 

6078 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, merkez mahallesinde, 391-402 parseller arasındaki Şimşek 

sokakta, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ kanalizasyon yapım çalışmaları sırasında ortaya 

çıkan kaya mezarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi uyarınca taşınmaz kültür varlığı olarak 

tesciline, yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada gösterilen koruma 

alanı sınırlarının uygun olduğuna, Kurulumuzun 25.02.2016 gün ve 6078 sayılı kararıyla istenilen 

dokümanların Kurulumuza iletilmesinin istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.06.678 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2016-189 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2016-6349 HATAY 

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Caminur Mahallesi, 3.derece arkeolojik sit alanında 269 ada, 58 

parselde tespit edilen antik yerleşim yerinin  tescil talebine ve parselde bulunan kültür varlıklarını 

tahribinin önlenmesi için kum, toprakla kapatılmasına yönelik konunun değerlendirilmesine  

ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.03.2016 gün ve 2182 sayılı yazısı 

ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 09.03.2016 günlü rapor, T.C. Tarsus 

Kaymakamlığı İlçe Müze Müdürlüğünün 28.04.2016 gün ve  645 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 27.04.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Caminur Mahallesi, 3.derece arkeolojik sit alanında 269 ada, 58 

parselde Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan antik yerleşim yerinin 2863 sayılı 

yasanın 6.maddesinde tanımlanan taşınmaz kültür varlıklarını içerdiği anlaşıldığından 1. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit 

alanı sınırlarının uygun olduğuna, parselde bulunan kültür varlıklarının tahribinin önlenmesi, can 

ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kazı yapılan 269 ada, 58 parselin üzerinin kum ve 

toprakla kapatılması talebinin alanda ortaya çıkan kültür varlıklarını tespit ekibince belgeleme 

çalışmalarının yapılıp hazırlanacak dokümanların Kurulumuza sunulmasından sonra 

değerlendirilebileceğine, belgeleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar ki süreçte alanda can ve 

mal güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesinin ilgili kurum ve kişilere hatırlatılmasına, söz 

konusu 269 ada, 58 parselde ortaya çıkarılan kültür varlıklarının niteliği dikkate alınarak alanın 

kamulaştırılmasının tavsiye edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.00/757 

Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2016-153 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.06.2016-3533 SAMSUN 

Samsun İlinde Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER tarafından gerçekleştirilen Samsun İli 2015 

yılı yüzey araştırması raporlarının gönderildiği ve tespit edilen alanların tescil işlemlerinin 

değerlendirilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün 

ve 8744 sayılı yazısı, İlkadım- Atakum ilçeleri ilave imar planı sahalarının incelenmesine dair 

Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 20.08.2015 gün ve 3566 

sayılı yazısı, ilave imar planı yapılacak sahada kalan ve yüzey araştırmasında tespit edilen 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Ahulu Mahallesi, Göktepe Kuzey Yamaç Yerleşmesinin III. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescili önerisinin değerlendirilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.05.2016 gün ve 214 sayılı raporu, kurum 

görüşlerinin iletildiği İlkadım Belediyesi’nin 21.04.2016 gün ve 1402 sayılı, Samsun Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.04.2016 gün ve 2903 sayılı,  Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 

22.04.2016 gün ve 94566 sayılı, 11. Orman Bölge Müdürlüğü’nün 29.04.2016 gün ve 92366 

sayılı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 02.05.2016 gün ve 2546 sayılı, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 28.04.2016 gün ve 415469 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.06.2016 gün 

ve 371213 sayılı yazıları okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Ahulu Mahallesi, 707, 708, 709, 710,711, 841, 842, 843, 849, 

850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 860, 861, 862, 863, 864 nolu parsellerde bulunan Göktepe 

Kuzey Yamaç Yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit 

alanında kalan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh 

konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.00/756 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2016-154 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2016-3540 SAMSUN 

Samsun İlinde Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER tarafından gerçekleştirilen Samsun İli 2015 

yılı yüzey araştırması raporlarının gönderildiği ve tespit edilen alanların tescil işlemlerinin 

değerlendirilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün 

ve 8744 sayılı yazısı, İlkadım- Atakum ilçeleri ilave imar planı sahalarının incelenmesine dair 

Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 20.08.2015 gün ve 3566 

sayılı yazısı, ilave imar planı yapılacak sahada kalan ve yüzey araştırmasında tespit edilen 

Samsun İli, Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi, Çığırgan Tepeüstü Yerleşmesi ve Nekropol 

Alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili önerisinin değerlendirilmesine dair Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.05.2016 gün ve 214 sayılı 

raporu, kurum görüşlerinin iletildiği Atakum Belediyesi’nin 21.04.2016 gün ve 452 sayılı, 

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 25.04.2016 gün ve 96621 sayılı, Samsun Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü’nün 27.04.2016 gün ve 2899 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 02.05.2016 

gün ve 2546 sayılı, 11. Orman Bölge Müdürlüğü’nün 10.05.2016 gün ve 99770 sayılı, DSİ 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 01.06.2016 gün ve 371213 sayılı yazıları okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi, 2208 nolu parselde bulunan Çığırgan 

Tepeüstü Yerleşmesi ve Nekropol Alanının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada 

işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin 

uygun olduğuna, sit alanında kalan 2208 nolu parselin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı 

olduğuna dair şerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 

 

 
 6513/1-1 



14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.00/755 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2016-1534 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2016-3543 SAMSUN 

Samsun İlinde Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER tarafından gerçekleştirilen Samsun İli 2015 

yılı yüzey araştırması raporlarının gönderildiği ve tespit edilen alanların tescil işlemlerinin 

değerlendirilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün 

ve 8744 sayılı yazısı, İlkadım- Atakum ilçeleri ilave imar planı sahalarının incelenmesine dair 

Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 20.08.2015 gün ve 3566 

sayılı yazısı, ilave imar planı yapılacak sahada kalan ve yüzey araştırmasında tespit edilen 

Samsun İli, Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi, Karagöl Tepeüstü Yerleşmesinin III. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescili önerisinin değerlendirilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.05.2016 gün ve 214 sayılı raporu, kurum 

görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 22.04.2016 gün ve 94567 sayılı, 

Atakum Belediyesi’nin 26.04.2016 gün ve 466 sayılı, Samsun Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 27.04.2016 gün ve 2900 sayılı, 11. Orman Bölge Müdürlüğü’nün 29.04.2016 gün 

ve 92333 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 02.05.2016 gün ve 2545 sayılı, Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2016 gün ve 414998 sayılı, 28.04.2016 gün ve 415469 sayılı, DSİ 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 17.05.2016 gün ve 336516 sayılı yazıları okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2174, 2175, 

2176, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187 nolu parsellerde bulunan 

Karagöl Tepeüstü Yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen 

sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun 

olduğuna, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair 

şerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.00/711 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2016-154 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2016-3545 SAMSUN 

Samsun İli, Atakum İlçesi, Aksu Mahallesi, Karakoç Mevkii’nde tespit edilen Karakoç-

Boyran eski yerleşim yerinin I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.05.2016 gün ve 

214 sayılı raporu, kurum görüşlerinin iletildiği Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 

20.05.2016 gün ve 3509 sayılı, Atakum Belediyesi’nin 24.05.2016 gün ve 612 sayılı,  Karayolları 

7. Bölge Müdürlüğü’nün 24.05.2016 gün ve 123155 sayılı yazıları okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Atakum İlçesi, Aksu Mahallesi, Karakoç Mevkii’nde tespit edilen Karakoç-

Boyran eski yerleşim yerinin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, I. ve III. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen 

sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun 

olduğuna, kısmen I. derece arkeolojik sit alanında kalan 112 ada, 40, 46 nolu parsellerin tapu 

kaydına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair, III. derece arkeolojik sit alanında kalan 112 

ada, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 nolu parsellerin tapu kaydına da III. derece arkeolojik sit 

alanı olduğuna dair şerh konulmasına,  

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, 

Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun  

5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile 

birlikte) I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 

 

 
 6515/1-1 



14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.00/761 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2016-154 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2016-3546 SAMSUN 

Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarayköy Mahallesi, Elmalıgöl Mevkii, 1369 nolu parselde, 

ilave imar planı yapılacak sahada tespit edilen Elmalıgöl Tümülüsü’nün I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 30.05.2016 gün ve 214 sayılı raporu, İlkadım- Atakum ilçeleri ilave imar planı 

sahalarının incelenmesine dair Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı’nın 20.08.2015 gün ve 3566 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 22.04.2016 gün ve 94565 sayılı, Atakum Belediyesi’nin 26.04.2016 gün ve 

469 sayılı, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.04.2016 gün ve 2891 sayılı,  11. 

Orman Bölge Müdürlüğü’nün 29.04.2016 gün ve 92276 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 

17.05.2015 gün ve 336516 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2016 gün ve 415469 

sayılı yazıları okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarayköy Mahallesi, Elmalıgöl Mevkii, 1369 nolu parselde 

bulunan Elmalıgöl Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen 

sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun 

olduğuna, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair 

şerh konulmasına,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 

derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 

 

 
 6516/1-1 



14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 

 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 

 

 



14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 

 



14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 

 



14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 

 



14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 

 



14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 

 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2016 – Sayı : 29770

Sayfa

1

7

17

20
31
34
37
40
50

52
58

64

64

65
85

109

125
126
141

230

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6722 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/5)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/23)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/28)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/30)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/32)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/07/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-37

Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/07/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-38

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/2582 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/4086 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 16/6/2016 Tarihli ve 2014/4038 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 13/7/2016 tarihli ve 29769 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar
Kurulu Kararları ile Yönetmelikler yayımlanmıştır.

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


