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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/7021
Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice, İkizce ve Şahinler mahalleleri sınırları içerisinde

bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kentsel dönüşüm ve
gelişim proje alanı ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8682
sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2014/7022

Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Onbirnisan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı

ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8684 sayılı yazısı üzerine,

5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7034

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıtağa ve Fatma Sultan mahallelerinde bulunan ve

13/9/2006 tarihli ve 2006/10961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yenileme alanı olarak kabul

edilen mülkiyeti Hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazların bedelsiz olarak Fatih Belediye

Başkanlığına devredilmesi; Maliye Bakanlığının 13/11/2014 tarihli ve 39689 sayılı yazısı

üzerine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7042

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-2) numaralı alanın sınır-

larının ekli harita ile listede gösterildiği şekilde değiştirilmesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının 14/11/2014 tarihli ve 5794 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme

Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/12/2014 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1196
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İstanbul Bilim, Sanayi

ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Yrd. Doç. Dr. Mahir GÜMÜŞ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun
74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
26/12/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri
Bölgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Fizibilite raporu” ve  “Özet değerlen-
dirme raporu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Fizibilite raporu: Endüstri Bölgesi kurulacak ilin özelliklerini, ekonomik ve sanayi
yapısını, talep edilen alanın konumu ve kadastral durumu ile diğer fiziki özelliklerini içeren
raporu,”

“Özet değerlendirme raporu: Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum
ve kuruluşların hazırlayacağı fizibilite raporu ile Bakanlıkça hazırlanan yer seçimi raporu bil-
gilerinin özetlendiği, Kurula önerilebilecek özellikteki en uygun alanı ve yerleşim birimini ta-
nıtıcı bilgileri içeren ve Bakanlıkça Kurula sunulan raporu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar, talepleriyle ilgili
fizibilite raporunu, valiliğin uygun görüşü ve bölge kurulması durumunda ilgili odanın bu Yö-
netmelik kapsamında işletme müdürlüğü kuracağını belirten yazısı ile birlikte Bakanlığa su-
narlar.

Sunulan başvuru formlarının ve fizibilite raporlarının Bakanlıkça incelenmesinin ar-
dından uygun görülmesi durumunda, Bakanlıkça yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu fizibilite
raporunun uygun bulunmaması durumunda, başvurunun uygun bulunmadığı, başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 9 – Bakanlıkça istenen fizibilite raporu ile diğer bilgi ve belgelerin başvuru

ile birlikte eksiksiz olarak Bakanlığa intikalinin ardından, Bakanlıkça uygun görülen talepler
ile ilgili yer seçimi işlemleri en geç üç ay içinde neticelendirilerek Kurula gönderilir ve Kurul
üyeleri tarafından gerekli inceleme yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Münferit yatırım yeri talebinde bulunan yatırımcı, Bakanlık tarafından formatı belir-
lenen detaylı bilgi formunu ve fizibilite raporunu, Bakanlığa sunar. Münferit yatırım yeri baş-
vurularında istenen fizibilite raporunda; kurulacak tesisin üretim konusu, yatırım tutarı, iç ve
dış sermaye yapısı, yatırım tutarı finansman durumu, sağlayacakları istihdam ve katma değer,
geliştirilecek/transfer edilecek teknolojinin niteliği, ihracatta döviz kazancı, ithalatı ikame su-
retiyle sağlanacak döviz tasarrufu, yatırımın karlılık ve geri dönüş süresi, yatırımın o yörede
gerçekleştirilmek istenmesinin gerekçeleri ve yatırımı gerçekleştirme süresi ile ilgili bilgilerin
de bulunması gerekmektedir.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (ı),
(k) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aşağıdaki bentler ilave edilmiştir.

“c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”
“g) Hizmet ve destek alanları: OSB imar planında onaylı sınır büyüklüğünün %10 unu

geçmeyecek şekilde planlanan, küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde
katılımcı, kiracı ve finansal kiracı olarak faaliyet gösterilen alanları,”

“ı) İlgili Genel Müdürlük: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel
Müdürlüğünü,”

“k) İşyeri açma izni: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hüküm-
lerine göre  alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını,”

“n) Katılımcı: OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapı-
lanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562
sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile 6361 sayılı Kanun
kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,”

“ff) Finansal Kiralama Şirketi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan finansal kiralama şirketlerini,

gg) Finansal Kiracı: 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralamayı kabul eden ger-
çek veya tüzel kişiyi,”

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

“(1) OSB; kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası,
o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi, il özel idaresi bulun-
mayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı veya OSB’nin içinde bulunacağı il,
ilçe veya belde belediyesinin, Büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin ve ihtisas OSB’lerde
konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküllerin temsilcilerince imzalı ve Valinin olumlu görü-
şünü muhtevi kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik
kazanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Kamu yararı kararı; OSB'nin tüzel kişilik kazanmasını takiben alınacak müteşebbis
heyet kararı,  işletme aşamasında genel kurul kararı,  yer seçimi kesinleşen alan ile bölgenin
gerçekleşebilmesi için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alan-
lar için 1/5000 veya 1/2000 ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ile
birlikte yönetim kurulunun başvurusu üzerine Bakanlık tarafından verilir.

(2) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde planlama bütünlüğünü bozmayacak şekilde ke-
sinleşen OSB sınırları içindeki alanın etaplar halinde kamulaştırılmasını isteyebilir ve bu doğ-
rultuda kamu yararı kararı verebilir. OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi,
Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve yedinci fıkrası mülga edilmiştir.

“(5) OSB’lerde, sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Emsal: Kat Alanı Katsayısı
= 0.70; yükseklik: h = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olarak belirlenir.
İmar planı yapımı aşamasında; genel doğal yapısı veya yapılaşmaya açılamayacak yapı yasaklı
alanlardan oluşan eşikler nedeniyle bölgenin en fazla %40 ının sanayi parsellerine ve hizmet
ve destek alanlarına ayrılabildiği durumlarda, Emsal = 0.75 ve h = serbest olarak koşullandı-
rılır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tesislere kot verilmesi ve emsal hesabı
MADDE 72 – (1) Parsellerde yapılacak tesislere aşağıda belirtilen şekillerde kot verilir:
a) Düz arazilerde; parselin kot aldığı yol kırmızı kotundan 0.20 m yukarıda kalacak şe-

kilde parsel zemin kotu verilir. Bina zemin kat taban kotu, bu kotun altında kalmayacak ve
maksimum + 1.00 m yukarısında olacak şekilde verilir.

b) Meyilli arazilerde; yola göre yüksek veya alçak olan parsellerde parsel zemin kotu,
yol kırmızı kotunu +/- 3.00 m.’den fazla geçemez. Ancak yola nazaran 3.00 m.den yüksek veya
alçak olan parsellerde parsel zemin kotu OSB’ce yerinde yapılan ölçümlerle belirlenir.

(2) Emsal (KAKS), yapının katlar alanı toplamının parsel alanına oranından elde edilen
sayıdır. Yapı emsali belirlenirken; bütün cepheleri toprak altında kalan, daha sonra hafredilerek
açığa çıkması mümkün olmayan bodrum katların % 50’si,  asma kat, çekme ve çatı katı ile ka-
palı çıkmalar dahil kullanabilen bütün katların toplamı hesaplanır. Bu hesaba; tesisat bölümleri,
ışıklıklar, yangın merdivenleri, kömürlük, sığınak, otoparklar katılmaz.

(3) Parsel zemin kotunun yol kırmızı kotunun altında kalması nedeniyle ortaya çıkan
ve parsel zemin kotundan ikinci bir yola cephesi bulunmayan bodrum katların % 25 i emsale
dahil edilir.

(4) Eğimli arazilerde, köşebaşı veya ikinci bir yola cephesi olan, yola nazaran parsel
zemin kotu 3.00 m.den yüksek veya alçak olan ve zorunlu olarak birden fazla bodrum kat ya-
pılması gereken parsellerde, en altta kalan bodrum katın zemin taban kotunun, parsel köşe nok-
talarındaki en düşük yol kırmızı kotundan 0.20 m yukarıda kalması şartıyla   bina zemin kat
taban kotu altında kalan ilk bodrumunun % 50 si, diğer bodrum katların %  25 i emsale dahil
edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 173 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra ilave edil-
miştir.

“5) OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir.
Bu durumda:

a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur.
b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapı-

lamaz.
c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen nite-

liklere sahip olması zorunludur.
d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur.
e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce

herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan ta-
şınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel
kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal ki-
ralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının
vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal
kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından
finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi
ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Önerilen alan içindeki tesis maliklerinin ıslah OSB içerisine dâhil edilmeye yönelik
talep yazıları,  alanın hali hazır durum bilgisi ve mülkiyet belgeleri, ilgili kurumca tasdikli
mer’i imar planları, yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, ÇED raporları, jeolojik ve jeoteknik etüt
raporları, mevcut durumda karşılaşılan sorunlar ile alanın ıslah OSB talep gerekçeleri, ıslah
için planlanacak tüm faaliyetlere ilişkin insan sağlığı, çevre ve ekonomik getirilerin de yer ala-
cağı ön fizibilite ile finansman koşullarının etüdü gibi bilgi, belge ve raporların değerlendirmesi
neticesinde oluşan gerekçe raporunun ve eklerinin sunulmuş olması,”
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“(4) Islah komisyonu; vali başkanlığında, önerilen alanın Belediye sınırları veya mü-
cavir alan sınırları içerisinde olması halinde; Büyükşehir belediyesinin olmadığı yerlerde ilgili
belediye başkanı veya başkan yardımcısı hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyesi sı-
nırları içerisinde olması halinde ise sadece büyükşehir belediye başkanı veya başkan yardımcısı,
il özel idaresi genel sekreteri, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Başkanı veya Yatırım İzleme Müdürü ildeki en az bir üniversitenin rektör veya rektör yar-
dımcısı, orman ve su işleri ile karayolları bölge müdür veya bölge müdür yardımcıları, bilim,
sanayi ve teknoloji, çevre ve şehircilik, gıda, tarım ve hayvancılık, kültür ve turizm ve sağlık
il müdürleri, mevcudiyet durumuna göre varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o
da yoksa ticaret odası yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile ilde yer alan ve valilikçe
uygun görülen bir OSB’nin yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin komisyona daimi
üye olarak katılımıyla oluşur. Alanın özelliğine göre ihtiyaç olması halinde vali, diğer kurum
ve kuruluş temsilcilerini de komisyona dâhil eder. Islah komisyonunun çalışma usul ve esasları
ile süresi valilikçe belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK-2 tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 6 ncı madde ilave edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 4562 sayılı OSB Kanununun yayımlandığı tarihten önce ya-

pılan tahsis ve/veya kazanılmış haklarla ilgili olarak; katılımcının arsa tahsislerinin iptalinde
iade edilecek arsa bedeli; müteşebbis heyet/genel kurulca karara bağlanmak şartıyla yılı kanuni
faiz oranları ile belirlenen arsa bedelinden az, yılı parsel OSB tahsis bedelinin % 75’inden fazla
olmamak üzere OSB tarafından belirlenerek ödenir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici
Ödülleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi, “on” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI YÜKSELME VE 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Banka personelinin yükseltilerek ve unvan

değişikliğiyle atanmalarına ilişkin temel hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Banka personeli hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Esas Mukavelesi hükümle-
rine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
b) Banka Meclisi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisini,
c) Birim: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Genel Müdürlüklerini,
ç) Fiili çalışma süresi: Askerlik, ücretsiz izin ve refakat izinlerinin tamamı, doğum yap-

maya bağlı mazeret izni ve hastalık izinlerinin bir takvim yılında 45 günü aşan kısmı ile yurt
dışı lisansüstü eğitim ve yurt dışı mesleki inceleme ve araştırma süreleri hariç, çalışma süresini,

d) Kadrodaki fiili çalışma süresi: Banka personelinin, üst kadroya atanabilmek için
mevcut kadrolarında geçirmek zorunda oldukları Banka Meclisince belirlenen fiili çalışma sü-
resini,

e) Şube: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerini,
f) Yönetim Komitesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetim Komitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükselme, Unvan Değişikliği, Atamaya Yetkili Organ

Yükselme şartları
MADDE 5 – (1) Banka personeli, Banka Meclisince belirlenmiş kadrolarda yüksele-

bileceği uygun kadro bulunması durumunda;
a) Son iki performans puanının en az 80 olması,
b) Son iki yılda disiplin cezası almamış olması,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/6/2014 29043
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c) Kadrodaki fiili çalışma süresini doldurmuş olması,
halinde, birim veya şubesinin teklifi ya da Bankanın ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz

önünde bulundurularak, yetkili organın kararıyla, üst kadroya yükseltilebilirler.
(2) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür kadrolarına atanabilmek için en

az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak gerekir.
(3) Banka Meclisi, belirleyeceği kadrolara yükseltilecekler için, birinci fıkrada sayılan

genel şartlara ek olarak iş gereklerine bağlı özel şartlar belirleyebilir.
1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanmak için gerekli süreler
MADDE 6 – (1) Genel Müdür kadrosuna atanabilmek için en az on iki yıl, Genel Mü-

dür dışındaki 1 inci derece kadrolar ile 2 nci derece kadrolara atanabilmek için en az on yıl,
3 ve 4 üncü derece kadrolara atanabilmek için en az sekiz yıl hizmet süresi ve yükseköğrenim
görmüş olmak gerekir. Ancak dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim görenler için bu süre-
lere ikişer yıl eklenir.

(2) Birinci fıkradaki sürelerin hesabında;
a) 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurumlarda, yasama organı

üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek su-
baylıkta, uluslararası kuruluşlarda, diğer merkez bankalarında, bankalar ve finansal kuruluşlar
ile finansal sektörle ilgili gözetim ve denetim kurumlarında, öğretim elemanı olarak üniversi-
telerde, Bankanın ana faaliyet alanı ile ilgili yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlarda geçen
sürelerin tamamı,

b) Yükseköğrenim sonrasında özel sektör işyerlerinde veya serbest olarak çalışılan sü-
relerin genel müdür kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için dörtte
üçü,

değerlendirilir.
(3) En az lise ve dengi okul mezunları, sosyal güvenlik kesintisine esas aylığının;
a) 4 üncü dereceye ulaşmış olması koşuluyla 4 üncü derece kadrolu Teknisyen,
b) 3 üncü dereceye ulaşmış olması koşuluyla Başveznedar,
olarak atanabilir.
Unvan değişikliğiyle atama
MADDE 7 – (1) Banka personeli, açık kadro bulunması şartıyla;
a) Kendi talepleri,
b) Banka ihtiyacı ve yararı gözetilerek, iş gerekleri,
c) Haklarında yapılan idari, inzibati veya adli bir soruşturma sonucunda ya da birim

veya şubesinin yazılı görüşü ile tutum ve davranışlarında olumsuzlukların belirlenmesine bağlı
olarak mevcut kadrolarında kalmalarında sakınca görülmesi gibi idari nedenler,

dikkate alınmak suretiyle mevcut kadrolarının eşiti veya daha altındaki farklı kadrolara
atanabilir.

Atamaya yetkili organ
MADDE 8 – (1) Banka personelinin 1 inci derece kadrolara atanma ve yükseltilmeleri

Yönetim Komitesinin teklifi üzerine Banka Meclisince, bunların dışında kalan atanma ve yük-
seltilmeler Yönetim Komitesince yapılır. Banka Meclisi, gerektiğinde, belirleyeceği 1 inci de-
receli kadrolara atama ve yükseltme yetkisini Yönetim Komitesine devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başkanı yürütür.

27 Aralık 2014 – Sayı : 29218                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2015 yılında yapılacak uy-
gulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve
16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen esaslar ve açık-
lanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatımız uyarınca her tebligat
ve istinabe talebi için:

A. Tebligat talebinde:
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 23.– TL posta gideri alınması;
a) Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde,

ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve
buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğimize gönderilmesi veya tarih ve sayısının
yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğru-
dan iletilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,
2) Diğer ülkeler için ise 44.- TL posta gideri alınması,
a) İlgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlan-

ması ve buna dair makbuz örneğinin, Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince tebliğ ta-
lebinde bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dış temsilciliğimize gönderilen evraka ek-
lenmesi veya tarih ve sayısının yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönde-
rilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,
3) Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen

ülke uygulamaları esas alınarak;
a) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden,

düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarında çekin (çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance”
yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize
gönderilmesi,

b) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda mas-
raf talep edildiğinden “Process Forwarding International adına Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T.
No: WIFBIUS6S account no: 2007107119 USA” (ABA routing no: 12l000248 belirtilmek su-
retiyle) 95.- ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı kişinin adı ve soyadı ile şir-
ket ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesinin yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte “PRO-
CESS FORWARDING INTERNATIONAL, 633 YESLER WAY, SEATTLE, WA 98104, USA”
adresine gönderilmesi,

c) Fransa adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden
Fransa için “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte
dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PA-
RIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN:FR76 3000 4002
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7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına, 50.- Euro yatırılarak makbuzun evrak
ile birlikte “Ministère de la Justice Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale, 13
Place Vendôme, Paris/France” adresine gönderilmesi,

ç) Avustralya adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-
ğinden tebliğ yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 62.50 Avustralya Doları,
08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin’in 25 km uzağına kadar olan
yerler ve yapılacak en fazla üç ziyaret için 143.00 Avustralya Doları, posta kodu 4 (Queensland
Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmetinin karşılığının 92.10
Avustralya Doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen
her ilave km için 3.30 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati aşı-
yorsa, her ilave saat başına 28.90 Avustralya Doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla
kişi için yerine getirilecekse de 16.55 Avustralya Doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonso-
losluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn Başkonsolosluğu
adına, Melburn ve yakın çevresi için 120.00 Avustralya Doları, Viktorya Eyaleti'nde Melburn
ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170.00 Avustralya Doları, görev bölgesindeki Viktorya
Eyaleti dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya, Tazmanya) başkentlerin mer-
kezlerine 40 km'den uzak olmayan yerler için 200.00 Avustralya Doları  tutarında çekin  evrak
ile birlikte gönderilmesi,

d) Belçika adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden
120.- Euro'nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının sağ-
lanması ve evrakın doğrudan “MINISTERE DE LA JUSTİCE Boulevard de Waterloo,
115,1000 Bruxelles BELGİQUE” adresine gönderilerek, tebliğ işlemi sonucunda Belçika ma-
kamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

e) Yunanistan adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-
ğinden Yunanistan için "Hellenic Ministry of Justice, Transparency&Human Rights" adına ve
muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle "Bank of Greece, Bank Account
Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA"
hesabına, 50.- Euro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte “Hellenic Republic Ministry of
Justice Directorate of Pardon Award and International Judicial Cooperation in Civil Cases 96
Mesogeion Ave. Athens 11527 GREECE” adresine gönderilmesi,

f) Singapur yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde adrese teslim
yöntemine göre, 20 ilâ 25 SGD (16 ilâ 20 ABD Doları) değişen bir hizmet bedeli ve ilave olarak
hizmet sertifikası damga harcı karşılığı 20 SGD (16 ABD Doları) masraf talep edildiğinden,
ücretin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması,

B. İstinabe talebinde:
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 23.– TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye

Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, ilgililerin ekonomik ve
sosyal durumlarının araştırılmasına yönelik adli yardım taleplerinin, doğrudan Sosyal Hizmetler
Dairesinin bağlı olduğu K.K.T.C. Çalışma Bakanlığı’na gönderilmesi, istinabe evrakına pul
yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 44.- TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın
“Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Ba-
kanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk
yazısında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Almanya ile Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine
getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için ayrıca 600.- TL avansın
ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek
sevk yazısında belirtilmesi,
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4) Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000.- TL, kan tahlili yapılması istenen hal-
lerde 1.500.- TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt
dışından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500.- TL’nin mahkeme veznesine
avans olarak depo ettirilerek yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden sonra
arta kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,

5) Bilirkişi tetkikini gerektiren diğer talimat istemlerinde (hesap incelemesi, sağlık ra-
poru alınması gibi), istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek
üzere, 500.- TL mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi,

6) Almanya ve Kanada’nın Quebec Eyaleti dışındaki devletler, istinabe taleplerimizin
yerine getirilmesi ile ilgili olarak nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gönderilecek
taleplerde ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adlî makamı ta-
rafından talep edilmesi halinde ödenmesini teminen ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir
“Taahhütname” alınması,

7) Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarınca istinabe taleplerinin yerine
getirilmesinde masraf talep edildiğinden 100 ABD Doları tutarındaki ücretin mahkeme vezne-
sine avans olarak yatırılması ve ilave ücretlerin de taraflarca karşılanacağı hususunda "Taah-
hütname" alınması,

8) Danimarka makamlarınca istinabe talebi kapsamında iletilen DNA testi taleplerinde
asgari 8,953-DKK (Baba, anne ve çocuk dahil) (40 DKK transfer ücreti dahil), adres tespiti
taleplerinde 115-DKK (40-DKK transfer ücreti dahil) ücretin ilgilisince mahkeme veznesine
avans olarak depo ettirilmesi, kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine
göre bildirilecek ücretin Kopenhag Büyükelçiliği  "Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı:
Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010
4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK"   hesabına yatırılması,

III. Uygulamaya 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlanılması,
gerektiği Tebliğ olunur.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/96
İşyeri : Okyay İplik ve Kumaş San. ve Tic. A. Ş.

DOSAB Sönmez Sitesi Yeni Yalova Yolu Cad. 
No: 568 Osmangazi/BURSA

SGK Sicil No : 1158901.016  
Tespiti İsteyen : Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS)
İnceleme  : Okyay İplik ve Kumaş San. ve Tic. A. Ş.’de Bakanlığımızca yapılan

incelemede; işyerinde iplik boyama işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yö-
netmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri” işkolunda, yer aldığı tespit edil-
miştir.

Karar: Okyay İplik ve Kumaş San. ve Tic. A. Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği iti-
bariyle İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri” işkoluna gir-
diğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA

UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2014-30)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü

fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında,

CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Eşvarlık Dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere veya

uyumlaştırılmış teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını,

b) Ulusal Teknik Şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Şartnamelerin Yayımlanması

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması

MADDE 5 – (1) AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan uyumlaştırılmış teknik şartna-

melerin ve Türk Standartları Enstitüsünce adapte edilen uyumlaştırılmış standartların referans

numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan liste

bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

(2) 10/10/2014 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C

serisi 359/1 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün

internet sitesinde (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1413980215675&uri=

CELEX:52014XC1010(06)) yayımladığı ve Türk Standartları Enstitüsünün de adapte ederek

3/11/2014 tarihine kadar yürürlüğe koyduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin listesi EK-1’de

yer almaktadır.

(3) Bu Tebliğin EK-1’deki listede yer alan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsa-

mındaki yapı malzemeleri listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek

piyasaya arz edilemez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler

Eşvarlık Döneminde Yapı Malzemelerinin Değerlendirme İşlemleri ve Piyasaya
Arz Edilme Esasları

MADDE 6 – (1) Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi bu Tebliğ
EK-1’inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin
performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya il-
gili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.

b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece
uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.

(2) Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi veya mevcut
uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda
ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendiril-
mesi ve doğrulanması işlemleri;

a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı
standarda veya standardın yeni versiyonuna göre yapılır.

b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değiş-
mesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına
girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre yapılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerde bu Tebliğ EK-1 Listede
yer alan hEN Standartlarından adapte edilen Uyumlaştırılmış Standartlar esas alınır.

(4) Eşvarlık döneminde, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın eski
versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi
ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetle-
rinin ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin performans değişmez-
liğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri bu Tebliğ EK-1’de listelenen ilgili uyum-
laştırılmış standarda göre yapılır. Ulusal teknik şartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şart-
name ile çelişmesi veya kapsamına girmesi durumunda ulusal teknik şartnamelere dayanılarak
düzenlenen tüm onay ve belgelerin geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre değerlen-
dirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla verilmiş
yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Ya-
yımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-01) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL

EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK
İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İdaresince haklarında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sa-

yılı İmar Kanununun 32 nci maddesinin uygulanması neticesinde karar alınan yapıların sorumlu
müteahhitlerine, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar
Hakkında Yönetmeliğine göre verilen yetki belgesi numarasının 3194 sayılı Kanunun 42 nci
maddesi gereğince iptali ile şantiye şefleri hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhit-

liğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri, şantiye şefliğini üstlenecek olan mimar ve mü-
hendisleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci,

32 nci ve 42 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ve 16/12/2010
tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye
Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Form: Yasaklamaya dair iletişim formunu,
c) İdare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,
ç) İnceleme föyü: İdarelerden gelen form ve eklerin, bu Tebliğ ile istenilen evrakları

karşılayıp karşılamadığının kontrolünü sağlayan föyü,
d) İptal: Yetki belgesi numarasının YAMBİS sistemi üzerinden yasaklanmasını,
e) Kanun: 3194 sayılı İmar Kanunu,
f) Karar: Kanunun 32 nci ve 42 nci maddesine göre tesis edilen idari işlemi,
g) Müdürlük: Çevre ve şehircilik il müdürlüğünü,
ğ) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yö-

neterek uygulayan mimar ve mühendisleri,
h) YAMBİS: Yapı müteahhitlerinin kayıtlarının tutulduğu Yapı Müteahhitliği Bilişim

Sistemini,
ı) Yetki belgesi numarası: Yönetmelik uyarınca yapı müteahhitlerinin kayıt altına alın-

masına ve takibine esas olmak üzere, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili bölü-
müne yazılacak olan numarayı,

i) Yönetmelik: Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Us-
talar Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
Genel Esaslar
MADDE 5 – (1) Yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri hakkında, imar mevzuatına aykırı

fiillerinden dolayı verilen kararların, haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının ve müte-
ahhidin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ödenmediğinin ilgili idarece,
müdürlük aracılığıyla Bakanlığa bildirilmesi üzerine işlem yapılır.
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(2) Kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen imalatların, Kanunun 32 nci maddesine göre
verilen süre zarfında giderilmemesi, aykırılığın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, yapı mü-
teahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi veya diğer
sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, yetki belgesi numarasının iptal edilebilmesi
için idarelerce sorumlular hakkında ek-2 form düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir.

(3) Şantiye şefleri ve yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı
haklarında verilen kesinleşmiş mahkeme kararları kayıtlı oldukları meslek odalarına ve mü-
dürlüğe altı gün içinde ilgili idarece bildirilir.

Form düzenlenecek durumlar
MADDE 6 – (1) Ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı yapılan ima-

latların Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre zarfında giderilmemesi,
(2) Ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak gerçekleştirilen

imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi,
(3) Ruhsat düzenleniş tarihinden yapı kullanma izin belgesi veriliş tarihine kadar Ka-

nunun 42 nci maddesine göre üç defa idari para cezası alınmış olması,
(4) İdare tarafından yapının müteahhitliğini üstlenmeyen yapı sahiplerinin talebi üze-

rine, Kanunun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası gereği yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş
olması,

(5) Kanunlarla verilen diğer sorumlulukların yerine getirilmemiş olması,
hallerinde idare, ek-2 formu ruhsattaki bilgilere uygun olarak düzenleyerek, müdürlüğe

yazı ile gönderir.
(6) İdarelerin dördüncü fıkra kapsamında form düzenleyebilmesi için, yapı kullanma

izin belgesinin yapının tamamı için düzenlenmiş olması; Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya
Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairesi müdürlüklerinden yapıyla ilgili olarak yapı mü-
teahhidinin vergi ve/veya sigorta prim borcu olduğunu resmi yazıyla teyit edilmesi ve müte-
ahhidin sözleşmesinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Formun düzenlenme esasları
MADDE 7 – (1) Kanunun 42 nci maddesine göre haklarında yetki belgesi numarası

iptali işlemi yapılacak yapı müteahhitlerine aynı maddeye göre idarece uygulanan idari para
cezalarına ilişkin bildirim yapılmış olmalıdır.

(2) Kanunun 42 nci maddesine göre verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi
halinde, yapı müteahhidinin yetki belgesi numarasının iptal edilebilmesi için, birisi imardan
sorumlu müdür olmak üzere idarenin en az 3 (üç) personeli tarafından düzenlenecek ek-2 form,
belediye başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından onaylanır. Söz konusu
formun ekine,

a) Yapı tatil tutanağı ile bu tutanağa ait var ise fotoğraf, kamera kaydı ve sair belgeler,
b) Yapı tatil tutanağının bir nüshasının muhtara bırakıldığına dair belge,
c) Kanunun 32 nci maddesi gereğince alınan kararın idaresince “aslının aynıdır” şek-

linde onaylanmış sureti,
ç) Yapı müteahhidine, karara konu olan aykırılıklarla ilgili uygulanan idari para ceza-

larına ilişkin yapılan bildirime dair belgeler,
d) Müteahhit tarafından var ise yapılan itirazlar ve başvurular, bunlara ilişkin idarece

yapılan işlemlere ait belgeler,
e) Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi halinde idare elemanlarınca yapı

yerinde yapılan tespit tutanağı ve bu tutanağa ait varsa fotoğraf, kamera kaydı ve sair belgeler,
f) Konu ile ilgili olarak, var ise müteahhit ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan her

türlü yazışmalar, mahkeme kararları ve benzeri bilgi ve belgeler,
eklenir.
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Formun müdürlüğe intikalinden sonra yapılacak iş ve işlemler ve yetki belgesi
numarasının iptali

MADDE 8 – (1) Müdürlükçe, idareden gelen form ve ekleri ek-1 inceleme föyüne göre
karşılaştırılarak incelenir, eksiklik tespit edilmesi durumunda söz konusu eksikliklerin gideril-
mesi idareden yazı ile istenir. Eksiklik bulunmaması halinde idarenin tespitleri de göz önünde
bulundurularak müdürlükçe tüm bilgi ve belgeler üzerinden durum tespit raporu hazırlanır.

(2) Müdürlük, yetki belgesi numarası iptaline dair kayıtları tutar ve bu kayıtları eş za-
manlı olarak elektronik ortamda Bakanlık tarafından işletilen YAMBİS’e kaydeder; Form ve
ekleri ile inceleme föyü ve raporun YAMBİS’e yüklendiğini beş gün içinde Bakanlığa yazılı
olarak bildirir. Form ve ekleri ile inceleme föyü ve durum tespit raporu müdürlükçe muhafaza
edilir, talep edilmediği müddetçe Bakanlığa gönderilmez. Bildirim üzerine YAMBİS’e kayde-
dilen belgeler Bakanlıkça incelenir ve eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili müdürlükten ve/veya
idareden söz konusu eksikliklerin tamamlanması yazı ile istenir. Eksiklik bulunmaması halinde
en geç otuz gün içinde Kanunun 42 nci maddesine göre Bakanlıkça işlem yapılır.

(3) Yetki belge numarasının iptaline ilişkin teklif, bakan onayına sunulur. Onaya mü-
teakip Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra, yetki belge numarası YAMBİS üzerinden
iptal edilir.

(4) Yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı haklarında verilen
kesinleşmiş mahkeme kararları, ayrıca bakan onayı alınmaksızın işleme konulur ve yetki bel-
gesi numarası mahkeme kararında öngörülen süre kadar iptal edilir.

İptal sonrası yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine yapı ruhsatı

alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, yasaklılık süresince yeni yapım işi üstlenmesine
idarece müsaade edilmez.

(2) Belge iptali yapılan yapı müteahhidinin şahıs şirketi veya adi ortaklık veya ortak
girişim olması halinde ortakların tamamı ve şirket müdürü veya müdürleri; Sermaye şirketi ol-
ması halinde şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri ve şirket genel müdürü yasaklı hale geldi-
ğinden iptal süresince bu durumda olan kişiler, gerçek kişi veya şahıs şirketi olarak müracaat
etmeleri halinde müdürlükçe yeni yetki belge numarası verilmez.

(3) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki hükümler hariç
olmak üzere, yetki belge numarası iptal edilen müteahhidin sorumluluğundaki yapının şantiye
şefliği görevini üstlenenler hakkında işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odalarına
durumları Bakanlıkça bildirilir.

İptalin kaldırılması
MADDE 10 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yasaklılık süre-

sinin sona ermesi halinde, kanıtlayıcı belgeler ile birlikte müdürlüğe müracaat edip iptalin kal-
dırılmasını ve yetki belgesi numarasını kullanmasına izin verilmesini talep edebilir. Ancak, iptalin
gerekçesi olan sorumluluklarını yerine getirmeyen yapı müteahhidi iptalin kaldırılması yönünde
talepte bulunamaz.

(2) Müdürlük, talebi inceleyerek, yasaklılık süresinin dolduğu veya iptalin gerekçesi
olan sorumluluklarının gereğini yerine getirdiği anlaşılan yapı müteahhidinin yetki belgesi
numarasına ilişkin iptalin kaldırılmasını elektronik ortamda Bakanlığa bildirir. İptalin kaldı-
rılmasına engel bir durumun olmadığının Bakanlıkça da anlaşılması halinde, önceki numaranın
kullanılmasına YAMBİS üzerinden izin verilir, yazılı olarak veya elektronik ortamda müdür-
lükçe müracaat sahibine bildirilir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlığa belge

iptali yapılması amacıyla gönderilen tüm formlar Tebliğ hükümlerine göre yeniden düzenlen-
mek üzere, ilgili müdürlük ve/veya idarelere iade edilir. İdareler, yeni bir karar almaksızın veya
işlem tesis etmeksizin 7 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri müdürlüğe gönderir.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6953 sayılı “Akrilonitril

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, Akrilonitril ithalatında
açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının dü-
zenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6953 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 2926.10 gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P) akrilonitril ithalatında açılan 75.000 tonluk
tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde olarak kullanan sanayi-
cilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya
eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat
Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Eko-
nomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2926.10 G.T.P’sinde yer
alan akrilonitril için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.

İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 1/1/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında
(bu tarihler dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.
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Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akri-

lonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6954 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca, butil akrilat ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi
ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6954 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 2916.12.00.00.13 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) butil akrilat ithalatında
açılan 65.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde
olarak kullanan sanayicilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya
eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat
Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Eko-
nomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak 2916.12.00.00.13 G.T.İ.P’in-
de yer alan butil akrilat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı dü-
zenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.

İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 1/1/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında
(bu tarihler dâhil) geçerli olup bu süre uzatılmaz.
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Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Butil

Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE 

ASİTLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI 
UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6955 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine
Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, doğal reçine ve
doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı,
yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine

Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve
2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kon-
tenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 3806.10  gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P) doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen
reçine asitleri ithalatında açılan 50.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yön-
temiyle yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ithalatçıların bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya
eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat
Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi
Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak 3806.10 G.T.P’sinde yer alan
doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.
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İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 1/1/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında
(bu tarihler dâhil) geçerli olup bu süre uzatılmaz.

Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6972 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresör-

lerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, klimaların üreti-

minde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile

başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2014/6972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/4/2010 ta-

rihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife

Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “Diğerleri”  [rotatif (ro-

tary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8 kW arasında olan tek fazlı motora sahip,

R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan] isimli madde

için açılan 450.000 adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretim-

lerinde kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tari-

hinden itibaren on iş günü içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ve ek-2’de yer alan ara-

nacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları

gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ve ek-2’de yer alan aranacak diğer belgeler

ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya

açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına

eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması

durumunda dağıtım; sanayicilerin mezkûr ürün için ithalat performansları, tüketim kapasiteleri

ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları dikkate alı-

narak gerçekleştirilir.
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İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakan-

lığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek

ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş

olması şarttır.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2015 (31/12/2015 dâhil) tarihine kadar geçerli-

dir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Ba-

kanlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı

miktarının artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlen-

dirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on gün içerisinde, firmalara

verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

İthal lisansının zayii

MADDE 6 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,

Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden

düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni

ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya

bildirilir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1)  22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kli-

maların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1)  Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

27 Aralık 2014 – Sayı : 29218                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                27 Aralık 2014 – Sayı : 29218



Ekonomi Bakanlığından:
POLİPROPİLEN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI 

UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6952 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar  uyarınca, 3902.10 G.T.P’li  ISO 527 testine göre “Çekme Modülü” değeri
1525 MPA (megapascal) veya daha fazla fakat 1575 MPA’dan fazla olmayan, ISO 75-2 testine
göre “Isıl Deformasyon Sıcaklık” değeri 85 ºC veya daha fazla fakat  90 ºC’den fazla olmayan,
ISO 179/1eA testine göre “Charpy Çentikli darbe Dayanım (23 ºC’de)” değeri 3,5 kJ/m² veya
daha fazla fakat 4 kJ/m²’den fazla olmayan, ISO 1133 testine göre “Akışkanlık İndeks değeri
11 gram/10 dakika veya daha fazla fakat 13 gram/10 dakikadan fazla olmayan polipropilen
ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esas-
larının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 3902.10 gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P) 1 inci maddede tanımlanan polipropilen itha-
latında açılan 10.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü çamaşır makinesi
kazanı ve bulaşık makinesi taban parçalarının üretiminde hammadde olarak kullanan sanayi-
cilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya
eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat
Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Eko-
nomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgelerle ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuru-
luşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 3902.10 G.T.P’sinde yer
alan ve Madde 1’de tanımlanan polipropilen için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Mü-
dürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
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(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.

İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 1/1/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında
(bu tarihler dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSİT İÇEREN KATALİZÖR

İTHALATINDA TARİFE  KONTENJANI UYGULANMASI
HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6956 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, titanyum oksit ve tungs-
ten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru
ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 3815.90.90  gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) titanyum oksit ve tungsten tri-
oksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama
yöntemiyle yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ithalatçıların bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya
eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat
Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Eko-
nomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 3815.90.90 G.T.İ.P’inde yer
alan titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.
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İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 1/1/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında
(bu tarihler dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6957 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar” uyarınca, vinil asetat ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi
ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-

rınca, 2915.32  gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P) vinil asetat ithalatında açılan 67.000 tonluk
tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde olarak kullanan sanayi-
cilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya
eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat
Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Eko-
nomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-
ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda
talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat perfor-
mansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından
daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni
bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2915.32 G.T.P’sinde yer
alan vinil asetat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.
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İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 1/1/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında
(bu tarihler dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili

gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mü-
hür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen
sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.

İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-
lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvu-
runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-
silciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-
lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-1’inde yer alan
Kayda Alınan Eşya Listesinin “3204.14.00.00.00” ibaresinden sonra gelmek üzere bir alt satı-
rına “41. Fasıl” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2014/1)

Ceza miktarları
MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-

nunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 15/11/2014 tarihli ve 29176
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit
edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas
alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
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Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ 
VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI 

MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN 
ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2014/2)

Parasal Sınırlar
MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-

nunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014
yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak,
1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fık-
rası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem He-
yetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince; 

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına
ilişkin parasal sınırlar;

a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır,

2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri

için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri

için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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27/12/2014 

ORTASAYFA-1 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Aralık 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 29218 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

88 ODALI TERMAL OTEL İŞLETME KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu : 88 ODALI TERMAL OTEL İŞLETME KİRALAMA İŞİ 

İşin Niteliği : İŞLETME İHALESİ 

Muhammen Bedeli : 60.000,00 TL/AY 

İhale Süresi : 15 YIL 

Geçici Teminat (%3) : 324.000,00 TL 

İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI 

TEKLİF USULÜ - ARTTIRIM 

Şartname Bedeli : 500,00 TL 

İhale Tarihi : 09/01/2015 Cuma günü 

İhale Saati : 10:00 

1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 09/01/2015 Cuma günü ve Saat 10:00’da 

Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI 

TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir. 

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına 

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir. 

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde 

görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi 

veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu 

hesabına yatırılacaktır. 

İhale 09/01/2015 Cuma günü saat: 10:00 da yapılacaktır. 

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 
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1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler: 

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus 

Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 

göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, 

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak 

c. Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek( Bankadan alınan belgelerin, işin adına 

alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük 

teyidinin alınmış olması şarttır.) 

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek 

 a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

 b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek. 

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

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek. 

f. İmza sirküleri vermek: 

 a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

 b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 

tasdikli imza sirkülerini vermek. 

 c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya 

Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı 

olmadığına dair belge, 

h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile 

ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge. 

i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları 

ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 

1. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli örneği 

m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.) 

2. İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır. 

3. İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale 

yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.) 

İlanen duyurulur. 11697/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK OKSİJENLİ FERDİ KURTARICI MASKESİ 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i             Malzemenin Cinsi:              Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Maskesi  2000 Adet 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarı Yabancı yükleniciler 

için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 90 takvim 

günüdür. 

Yabancı yükleniciler için: Akreditifin açılmasını 

müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 04.02.2015 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 946–TTK/ 1439 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

1 - Ferdi Kurtarıcıların ilgili AB direktifine uygun olduğuna dair akredite kuruluşlardan 

alınmış sertifika ve CE belgesi teklifle birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 04.02.2015 Carşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 11679/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK TH 70/34 PROFİLİ TRAPEZ KESİTLİ ÇELİK TAHKİMAT VE 

TIRNAKSIZ BAĞLANTI KELEPÇESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ  

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i          Malzemenin Cinsi:                      Miktarı: 

a) niteliği, türü ve miktarı TH 70/34 Profili Trapez Kesitli Çelik  

Tahkimat ve Tırnaksız Bağlantı Kelepçesi  2 kalem 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Üzülmez Taşkömürü İşletme 

Müessesesi iş sahasıdır. 

Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 90 takvim 

günüdür. 

Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin 

imzalanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 04.02.2015 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 947-TTK/1437 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Firmalar teklifleri ile birlikte ISO 9001-2008 Kalite Sistem Belgelerini vereceklerdir. 

Kalite Yönetim Sistem Belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 

Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 

tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.” 

- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

- Yer altı madenciliğinde ana tahkimat malzemesi olarak kullanılan hadde mamulü TH 

ve/veya GI profil üretimi. 

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 04.02.2015 Carşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
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ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 11680/1-1 

————— 

TTK İHTİYACI OLARAK MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ SENSÖRLERİ 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i        Malzemenin Cinsi:               Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı Merkezi Gaz İzleme Sensörleri  8 Kalem 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Makine Ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarı Yabancı yükleniciler 

için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 70 takvim 

günüdür. Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin 

imzalanmasını müteakip 70 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 04.02.2015 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 846–TTK/ E-102 
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4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

1 - Teklif edilecek malzemeler için, ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince 

onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu 

gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. 

Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex 

sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça 

tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya Atex sertifikasını 

düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex 

sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak 

sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web 

adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife 

eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex 

sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

2 - Firmalar teklifleri ile mevcut sisteme uyumluluğunu incelenmek üzere her bir kalem 

için birer adet numune vereceklerdir. Numunesiz teklifler değerlendirilmeyecektir. Bunun 

yanında tanıtıcı kataloglar da teklifle birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 
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i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir ancak 7.ve 8. kalem CH4 Sensör (Tip 2) ile devre 

kesici birlikte kullanılacağından kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 04.02.2015 Carşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 11681/1-1 

————— 

TTK İHTİYACI OLARAK YERALTI YERALTI TELSİZ HABERLEŞME  

SİSTEMLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
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2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi: Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yeraltı Telsiz Haberleşme Sistemleri  1 TAKIM 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: AMASRA T.İ.M. Yabancı 

yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 

günüdür. Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin 

imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 25.02.2015 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 952–TTK/ E-101 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Sistemde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX (94/9/AT) direktifine göre Avrupa 

Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte 

verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; 
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Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir 

kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance 

Notification (QAN) veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit 

edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, 

İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli 

olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama 

linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması 

halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

Sistemde kullanılacak Leaky feeder kablosunun Grup 1 metan gaz içeren yeraltı maden 

şartlarına uygunluğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş test 

raporu ile belgelenecek ve bu belge İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle 

birlikte sunulacaktır. 

Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 25.02.2015 Carşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 11682/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.  

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; 

- Başvuru dilekçesi ekinde;  

- Özgeçmiş, 

- Yayın Listesi 

- (2) iki adet fotoğraf, 

- Nüfus cüzdanı sureti, 

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca 

verilen denklik belgesi) (Onaylı) 

- Yabancı Dil Belgesi 

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan  alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, 

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört 

adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun 

olması gerekmektedir. 

Duyurulur. 

Tel: 0 478 211 75 19 

 

Birimi Bölüm / Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama 

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği / 

Yazılım 

Yrd. 

Doç. 
3 1 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih / Genel Türk Tarihi 

Yrd. 

Doç. 
3 1 

 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler / 

Siyasi Tarih  

Yrd. 

Doç. 
3 1 

 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler / 

Siyasi Tarih  

Yrd. 

Doç. 
4 1 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih / Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi 

Yrd. 

Doç. 
4 1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI: 

* Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri 

(Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp 

ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 

adet dosya ve Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren birer CD ile Personel Daire Başkanlığına 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta 

yoluyla yapılacaktır. 

B - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI: 

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve 

anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 

adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla 

başvurmaları, 

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına 

girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim 

faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer 

CD'yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve postadaki 

gecikmelerden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

* Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 

içerisinde yapılacaktır. 

* Yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

 

Unvan Der. Adet Birimi Bölümü Anabilim Dalı Açıklamalar 

Prof. 1 1 
Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Mekanik  

Yrd. 

Doç. 
4 1 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Elek. Man. Al. ve 

Mikrodalga Tek. 

Alanında Doktora 

yapmış olmak. 

Yrd. 

Doç. 
3 1 

Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Teknolojisi  

Yrd. 

Doç 
4 1 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 
Telekomünikasyon 

Alanında Doktora 

yapmış olmak. 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Silivri Seda Eğitim ve Hizmet Vakfı 

VAKFEDENLER: Seyithan YAŞAR, Hüseyin CAN, Mitat HANCI, Nurşen YAŞAR, 

Ayşe ARAS 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.07.2014 tarih ve E:2014/45, K:2014/158 sayılı 

kararı ile aynı mahkemenin 17.11.2014 tarihli tavzih kararı. 

VAKFIN AMACI: - Bütün talebelere madden ve manen yardımcı olmak, karşılıksız 

burslar vermek, toplumun ilim ve bilim seviyesini arttırmak için çalışmalar yapmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Silivri İlçesi Piri Mehmet Paşa Mah. Ortaçeşme Mevkii, Pafta 

No:21-1-111. Ada No: 7, Parsel No:441 de kayıtlı arsa niteliğinde ve üzerinde yapı ruhsatı ve 

kullanma izni olan 4 katlı apartman dairesi olan taşınmaz. ile 5.000.-(BeşbinTürklirası)dır. 

YÖNETİM KURULU : Seyithan YAŞAR, Şükrü ÖNER, Nurşen YAŞAR 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın feshi 

halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 11721/1-1 

————— 

VAKFIN ADI:  Sağlık Eğitim Yardımlaşma Vakfı (SAY Vakfı) 

VAKFEDENLER: Mustafa Özen, Muhammet Aksan, Mustafa Cantürk, Fazıl Sağlam, 

Burhan Selim Yiğitbaşı, Metin Tunç, Cemil Çakmak, Yaşar Bükte, Yahya Paksoy, Nihat 

Bengisu, Hasan Basri İzgi, Hasan Suat Erdem, Nuri Timuray, Ahmet Özyalçın, Ali İhsan Dokucu, 

Sabri Gencer, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Şuayip Birinci, Orhan Gökşen, Ali Timuçin Atayoğlu, 

İbrahim Özcan, Songül Kalyoncu, Ahmet Kutluhan, Muzaffer Şenveli, Abdullah Yasir Şahin, 

Kamil Özdil, Mustafa Körükçü 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU : İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/11/2014 tarih ve E:2014/295, K:2014/378  

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Toplumumuzun bedensel ve ruhsal olarak daha sağlıklı bir seviyeye 

ulaşması için eğitim ve bilinç seviyesini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, ilgili bilim alanlarındaki 

gelişmelerin önü açacak çalışmalar yaparak pilot projeleri hayata geçirmek, insanlığın ihtiyacı 

olan bilgiyi üretmek ve uygulama alanları oluşturarak bu konuda hizmet üretecek kurumları 

hayata geçirmek 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 85.000-TL (Seksen Beş Bin lira) nakit 

YÖNETİM KURULU : Orhan Gazi Yiğitbaşı, Burhan Selim Yiğitbaşı, Ali Timuçin 

Atayoğlu, Mustafa Özen, Hasan Suat Erdem, Muhammet Aksan, Orhan Gökşen 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Türk Kızılay 

Derneği’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 11722/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

15303 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 11720/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2015 YILI) 

HİZMET TÜRÜ ÜCRET BİRİM 

   

TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)*   

Ia. Grubu Madenler 730 TL/AY 

Ib. Grubu Madenler 970 TL/AY 

Açık İşletme 1.090 TL/AY 

Açık İşletme (Patlatma gerektiren) 1.455 TL/AY 

Yeraltı İşletmesi 2.005 TL/AY 

Yeraltı İşletmesi (Grizulu) 2.420 TL/AY 

   

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ   

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis ** 2.420 TL/AY 

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 2.475 TL/AY 

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 3.630 TL/AY 

ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor  ise) 4.235 TL/AY 

d. Yeraltı İşletmesi 3.940 TL/AY 

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) 4.115 TL/AY 

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) 4.665 TL/AY 

g. Yeraltı İşletmesi (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise) 5.325 TL/AY 

ğ. Tünel – Metro 3.940 TL/AY 

h. Sondaj (Maden, Su) 2.720 TL/AY 

ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) 3.025 TL/AY 

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) 3.335 TL/AY 

   

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET   

a. Sözlü Olarak Sunulması 605 TL 

b. Rapor Halinde Sunulması 795 TL 

   

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)   

a. Hizmetin İlk Günü 730 TL 

b. Sonraki Her Gün İçin 485 TL 

   

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) 

 

PROJE HİZMETLERİ 

2.180 TL/AY 

a. Ön İnceleme Raporu 1.090 TL 

b. Maden Arama Projesi 2.905 TL 

c. Ön Arama Faaliyet Raporu 3.630 TL 

d. Genel Arama Faaliyet Raporu 4.360 TL 

e. Detay Arama Faaliyet Raporu 5.150 TL 

f. Terk Raporu 850 TL 

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi 1.035 TL 

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) 3.630 TL 
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HİZMET TÜRÜ ÜCRET BİRİM 

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) 6.965 TL 

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi 8.780 TL 

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu 1.335 TL 

k. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi 1.455 TL 

l. Orman İzni 1.575 TL 

m. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) 5.875 TL 

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

Hizmeti) 

2.545 TL 

o. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma 

Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti 

2.545 TL 

ö. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 1.925-TL‘ den Az Olamaz 

  

p. Fizibilite Projesi 8.780 TL 

   

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ   

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 3.025 TL/AY 

   

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ   

İşletme-Tesis 2.490 TL/AY 

İşletme-Tesis (Daimi) 4.360 TL/AY 

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına 825 TL.) 2.420 TL/AY 

Çevre Görevlisi (EK-I) 1.815 TL/AY 

Çevre Görevlisi (EK-II) 915 TL/AY 

   

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT 

HİZMETLER 

  

1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada 

yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme 

gibi çalışma giderlerini kapsamaz) 

  

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama 

Projesinin hazırlanması   

5.000 TL 

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu 

olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 

2.000 TL 

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve 

Raporlarının düzenlenmesi 

7.000 TL 

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu 

olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 

3.000 TL 

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı 

Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 

5.000 TL 

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, 

jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) 
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HİZMET TÜRÜ ÜCRET BİRİM 

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde 

teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 

2.750 TL/AY 

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde 

teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 

650 TL/AY 

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme 

döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 

3.000 TL/AY 

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme 

döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 

750 TL/AY 

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm 

için) 

1.500 TL 

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi 

ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) 

 

25.000 

 

TL 

   

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI   

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 

26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

  

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu   

0-1000 m2 alan için 730 TL 

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel 

Etüdü Raporu 

  

0-1000 m2 alan için 730 TL 

1000-3000 m2 alan için 1.455 TL 

3000-5000 m2 alan için 2.060 TL 

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

a. Daimi hizmetler 2.905 TL/AY 

b. Proje danışmanlık hizmeti 5.085 TL/AY 

c. Proje hazırlama 21.970 TL 

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama 300 TL/GÜN 

e. Projenin revize raporu hazırlanması 4.360 TL 

NOT 

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. 

- Sondaj hizmetleri 

- Laboratuvar hizmetleri 

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili 

kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. 

* Farklı işverenlere teknik nezaret hizmeti veren maden mühendisleri tarifede belirtilen 

ücretleri alır. 

** 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2015 yılı için uygulanan 

ücret. 

- Ücretlere Vergiler Dahil Değildir. 

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

benzeri giderler işverene aittir. 11724/1-1 
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) - 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe TOKAT/Merkez 

Adresi 
Taşlıçiftlik Yerleşkesi 

Merkez/TOKAT 
Tel-Faks 

0356 252 16 11                         

0356 252 12 26 

Posta Kodu 60250 E-Mail skultur@gop.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Naim SAY  

Adresi Hasanbaba Köyü No:3 Merkez/TOKAT  

T.C. Kimlik No. 32890718918  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
-  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
-  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(..) 

 

c-2886 DİK (X) 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. 
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/73957 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı/Halk Sağlığı Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü İl/İlçe Isparta/Merkez 

Adresi 
Çelebiler Mah. Halk Sağlığı 

Müdürlüğü 
Tel-Faks 0246 211 67 00-211 68 42 

Posta Kodu 32130 E-Mail isparta.hsm@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ahmet Çobanoğlu/Güven Ticaret  

Adresi 
Aşağıkale Mah. 134. Cad. No: 29/A 

Şarkikaraağaç/Isparta 
 

T.C. Kimlik No. 44014369562  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2590003435  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Şarkikaraağaç Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
32/8103  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 /140875 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ZONGULDAK İL MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ZONGULDAK/ MERKEZ 

Adresi 

MİTHATPAŞA MAH. 

GAZİPAŞA CAD. VALİLİK 

BİNASI KAT:3 ZONGULDAK 

Tel-Faks 0(372) 2536958 

Posta 

Kodu 
67100 E-Mail zonguldakmem@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SERKAN TEMEL  

Adresi 

BEYCUMA KORUCUK 

RAHMALI MEVKİİ NO:20/1 

ZONGULDAK 

 

T.C. Kimlik No. 33503349796  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ZONGULDAK ŞOFÖRLER 

VE OTOMOBİLCİLER 

ESNAF ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
9686  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın Dayanağı  

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
( ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK ( ) d-Diğer Mevzuat ( ) 

Tüm İhalelerden (X ) Tüm İhalelerden ( ) 

Bakanlık İhalelerinden ( ) Bakanlık İhalelerinden ( ) 

Kurum İhalelerinden ( ) Kurum İhalelerinden ( ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 /114100 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ÖMERLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe MARDİN / ÖMERLİ 

Adresi 

CUMHURİYET MAH. 

HÜRRİYET CAD. HÜKÜMET 

KONAĞI KAT:4 

Tel-Faks 0(482) 541 30 20 - 0(482) 541 32 75 

Posta Kodu 47570 E-Mail ömerli47@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MEHMET HALİT ORUÇ / 

MEHMET HALİT ORUÇ 

GARAJ VE OTOPARK 

İŞLETMECİLİĞİ YENİ 

MİDYAT SEYAHAT ÖMERLİ 

ŞUBESİ 

 

Adresi 
YENİ MAH. HÜRRİYET CAD. 

NO:19/4 ÖMERLİ / MARDİN 
 

T.C. Kimlik No. 54013422922  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6480185077  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ÖMERLİ ESNAF VE 

SANATKARLAR ŞUBESİ 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
47/32130  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (2) 

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. 

 11727/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 27 Aralık 2014 – Sayı : 29218 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe İSTANBUL/ÜMRANİYE 

Adresi 

İSTİKLAL MAH. 

MİTHATPAŞA CAD. NO:43 

ÜMRANİYE/İSTANBUL 

Tel-Faks 0 (216) 3291990-3161686 

Posta Kodu 34760 E-Mail ümraniye34@ meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı VASIF YAĞMUR  

Adresi 

YEŞİLYURT MAH. 

KARAOĞLANOĞLU CAD. 

62/2 MUŞ 

 

T.C. Kimlik No. 50413563838  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
YOK  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
YOK  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
( ) 

b-4735 

KİSK 
( ) 

 

c-2886 DİK (X ) d-Diğer Mevzuat ( ) 

Tüm İhalelerden ( ) Tüm İhalelerden ( ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/32569 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 12. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Kayseri/Kocasinan 

Adresi 
Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu 

Caddesi 
Tel-Faks 0352 336 28 50 - 0352 336 28 57 

Posta Kodu 38060 E-Mail dsi12@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Efeyol İnşaat Alt Yapı Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Dikmen Caddesi No: 213/1 Dikmen 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3250556448  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
315135  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/32569 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 12. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Kayseri/Kocasinan 

Adresi 
Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu 

Caddesi 
Tel-Faks 0352 336 28 50 - 0352 336 28 57 

Posta Kodu 38060 E-Mail dsi12@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Kule İnşaat Turizm Mühendislik ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Mehmet Pişirir 

Adresi 
Çetin Emeç Bulvarı 1307. Sokak No: 1/2 

Öveçler/Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. - 22627962578 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5910050196  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
124223  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 89- 18.09.2014  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 1229- 18.09.2014  KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11292 ada, 1-2 parsel, 11292 ada, 16 parsel, 11295 ada, 13-14 parsel, 11295 ada, 18 

parsel, 11295 ada, 19 parsel, 11295 ada, 22-41 parsel, 11297 ada, 2-3-4 parsel, 11297 ada, 12 

parsel, ve 11302 ada, 4 parselinde kayıtlı, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki 9 

(dokuz) adet taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması 

nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kent ve çevre 

kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar 

kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 

13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” 

doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04/12/2014  106 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 04/12/2014 1964 ANKARA 

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Boyalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli Roma 

Nekropolüne ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyelerinden 

oluşan Komisyon tarafından hazırlanan 20.11.2014 gün ve 5091 sayılı rapor, Ankara I Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 24.11.2014 gün ve 

5142 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kurulumuzun 23.07.2014 gün ve 1621 sayılı kararıyla, 21.02.2003 gün ve 8423 sayılı 

kararımızla I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Roma Nekropolünün Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca revize edilen sit sınırlarının Kurulumuz 

üyelerince yerinde incelendikten sonra konunun tekrar değerlendirilmesinin uygun görüldüğü 

anlaşıldığından; 

Kurulumuz Üyelerinden oluşan bir Komisyon tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme 

sonrasında hazırlanan rapor ve koordinatlı öneri sit sınırlarını gösterir 1/5000 ölçekli haritanın 

değerlendirilmesi sonunda; 

Bahse konu Roma Nekropolünün I.Derece Arkeolojik Sit’ten III.derece Arkeolojik Sit’e 

dönüştürülmesine, sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada belirtilen koordinatlarla ve 

gösterildiği şekilde uygun olduğuna; 

Bu alana ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma 

koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının III.maddesinin Geçiş Dönemi 

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

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 87  -  15.08.2014 Toplantı Yeri 
Karar No. ve Tarihi : 1191 -  15.08.2014 KAYSERİ 
Kayseri ili, Develi ilçesi, Yukarı Fenese mahallesinde, tapunun 177 ada, 1’ nolu parseli ile 

182 ada, 2’ nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan ve tescil kaydı bulunmayan 
Yukarı Fenese Kaya Oyma Mekan’larının; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ve 1/5000  ölçekli haritada 
sınırları koordinatlı olarak işaretlenen şekliyle 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. 
derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 
belirtildiği gibi olmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve  No : 10.12.2014 – 112 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 10.12.2014 – 1859 SİVAS 

Dosya No : 60.03.37 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Marifyeri Mevkii’nde, tapunun 246 ada, 5 

parseline kayıtlı, mülkiyeti özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan, Kayseri Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.01.1998 tarih ve 2228 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Horoztepe Höyüğü’nde tarımsal faaliyet yapıldığına ilişkin 

haberin araştırılmasını isteyen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2014 

tarihli elektronik posta iletisi, Kurul Raportörlerinin hazırlamış oldukları 10.12.2014 tarih ve 474 

sayılı raporları okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonunda; 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Marifyeri Mevkii’nde, tapunun 246 ada, 5 

parseline kayıtlı, mülkiyeti özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan, Kayseri Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.01.1998 tarih ve 2228 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Horoztepe Höyüğü’nde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1-c maddesi doğrultusunda 

toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ilgililerin 

uyarılmasına, sürüme dayalı tarımsal faaliyetlerin devam ettirilmesi durumunda yasal soruşturma 

açılması gerektiğine karar verildi. 

————— 

KAYSERİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 

KORUMA KURULU 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 204 -23.1.1998 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi  : 2228-23.1.1998 KAYSERİ 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Horoztepe Mevkiinde bulunan Horoztepe Nekropol ve Höyüğünün 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Tokat Valiliği İl Kültür Müdürlüğünün 

4.8.1997 gün ve 811 sayılı yazısı okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Horoztepe Mevkiinde bulunan Horoztepe Nekropol ve 

Höyüğü’nün 2863 sayılı yasa kapsamına giren taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıması nedeniyle 

kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada sınırları belirlenen Horoztepe Höyüğü ve çevresinin 1. 

Derece Horoztepe Nekropolünün ise yine 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

bu alanlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 19.4.1996 

gün ve 416 sayılı kararında 1. Derece arkeolojik sit alanları için getirilen hususların geçerli 

olduğuna  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 14.11.2014-100 35.17/288 

KARAR TARİHİ VE NO : 14.11.2014-2559 Toplantı Yeri 

 İZMİR 

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Dağkızılca Mahallesi, Başpınar Mevkii’nde, İzmir II Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.11.2007 tarih ve 3475 sayılı kararı ile 

1. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescilli Bizans yapı grubu ve çevresindeki alanda Nif Dağı 

Kazısı Başkanı Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY başkanlığında yapılan bilimsel kazılar sonucunda, 

yapı grubu ve ve arkeolojik buluntuların tapunun 1492, 1493, 1494, 1495 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmazlarda da devam ettiği kanaatine varıldığından arkeolojik sit sınırının 

genişletilmesine yönelik konuya ilişkin, 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. 

Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 27.8.2014 gün ve 6358 sayılı uzman raporu, Müdürlük evrakına 11.11.2014 gün ve 

723 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Dağkızılca Mahallesi, Başpınar Mevkii, tapunun 1492, 1493, 

1494, 1495 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların, kararımız eki paftada sınırları ve 

koordinatları belirlenmiş şekliyle “1. Derece Arkeolojik sit alanı” olarak genişletilmesinin uygun 

olduğuna, Geçiş dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak;  Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının 

geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, alanda 

bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı Yasanın 

17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 

kararımız eki 1/2000 ölçekli sit paftasında yer alan 1492, 1493, 1494, 1495 parsel nolu 

taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘1. Derece Arkeolojik sit alanıdır’ şerhi 

verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 80.06.11 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.07.2014-108  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO  :23.07.2014-3982 ADANA 

Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Merkez Mahallesi, Karataş mevkiinde yer alan, 1. ve 

3.Derece Arkeolojik Sit Alanının sit sınırı ve derecelerine ilişkin; Koruma Bölge Kurulu 

uzmanlarınca hazırlanmış 17.07.2014 günlü rapor, mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2007 gün ve 3253 sayılı kararı, Adana Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2011 gün ve 372 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Merkez Mahallesi, Karataş mevkiinde yer alan arkeolojik 

alanın mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2011 gün ve 

3253 sayılı kararı 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 24.11.2011 gün ve 372 sayılı kararı ile de 1.derece arkeolojik sit alanı olarak sehven 

iki defa tescil edildiğinin anlaşıldığına; Bu bağlamda, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yerinde yeniden yapılan tespit sonucu önerilen kararımız eki 1/5000 ölçekli 

kadastral haritada belirlenen 1. ve 3.derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna, 

31.10.2007 gün ve 3253 ile 24.11.2011 gün ve 372 sayılı karar eki sit alanı sınırlarının iptal 

edilmesine, sit alanının tamamı için 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereği Geçiş Dönemi Koruma 

Esasları ve Kullanma Koşullarının tespit edilerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza 

sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.07.19 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 22.02.2012-14    TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 22.02.2012-583 ADANA 

Adana ili, Kozan ilçesi, Dilekkaya Köyü sınırları içinde bulunan ve Mülga Adana Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.01.1994 gün ve 1692 sayılı kararı ekinde uygun 

bulunan 1. 2. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile Antik Su Kemeri Korunma Alanı 

sınırlarının güncel kadastral paftalara aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

20.02.2012 günlü dosya inceleme raporu, Kozan Kadastro Şefliğinin 15.06.2011 gün ve 517 sayılı 

yazısı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana ili, Kozan ilçesi, Dilekkaya Köyü sınırları içinde bulunan ve Mülga Adana Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.06.1994 gün ve 1692 sayılı kararı ekinde uygun 

bulunan 1. 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı sınırları ile Antik Su Kemeri Korunma Alanı 

sınırlarının kararımız eki güncellenmiş kadastral paftaya yapılan aplikasyonunun uygun olduğuna, 

Aplikasyon sonucu sit alanı sınırlarının Hacıbeyli ve Ayşehoca Köyleri sınırlarına da girdiğinin 

tespit edildiğine, günümüze kadar sit alanında kalıpta sit alanı şerhi verilmemiş olan parsellere sit 

derecesine göre sit alanı şerhlerinin işlenmesinin ilgili idareden istenmesine, 2863 sayılı yasanın 

17.maddesi gereği sit alanı sınırlarının mevcut olan her ölçekteki imar planlarına ilgili idarelerce 

işlenmesine ve Geçiş Dönemi Koruma ve Kullanma Koşullarının Bölge Kurulu Müdürlüğünce 

hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.673 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.11.2013 - 122 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.11.2013 - 4393 ADANA 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Atayurt (Esenbel) Mahallesi, 1. ve 2. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilli Topraktepe Höyüğü sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve Geçiş Dönemi 

Koruma Esaslarının tespitine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.11.2014 günlü dosya 

inceleme raporu, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

01.06.2011 gün ve 7222 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Atayurt (Esenbel)  Mahallesi, 1. ve 2. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilli Topraktepe Höyüğü sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik kararımız eki 

1/1000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 2. Derece 

arkeolojik sit alanı sınırları ile Topraktepe Höyüğü arkeolojik sit alanları için kararımız eki Geçiş 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.04.127 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.11.2014-123 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.11.2014-4425 ADANA 

Hatay ili, İskenderun İlçesi, Akşarbeyli mıntıkası, Maliye Hazinesine ait 6340 parselde 

bulunan ve Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.09.2008 gün 

ve 4184 sayılı kararı ile 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen arkeolojik sit alanı 

sınırlarının sayısallaştırılması ve 2863 sayılı yasanın 17.maddesi kapsamında hazırlanan Geçiş 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının tespitine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

24.11.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Hatay ili, İskenderun İlçesi, Akşarbeyli mıntıkası, Maliye Hazinesine ait 6340 parselde 

bulunan 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli arkeolojik sit alanı sınırlarının 

sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik 

haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile 2863 sayılı yasanın 17.maddesi 

kapsamında hazırlanan kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının 

uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.03.123 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.11.2014-122 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.11.2014-4388 ADANA 

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Çavuşlar Mahallesi, Köprü Boğazı mevkii, 101 ada, 161 

parselde Hale Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin 01.09.2014 gün ve 2898 sayılı yazısı gereği 

inceleme yapılan Rüzgar Enerji Santrali Proje Sahasında tespit edilen nekropol alanın tesciline 

ilişkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 12.11.2014 günlü rapor 

okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Çavuşlar Mahallesi, Köprü Boğazı mevkii, 101 ada, 161 

parselde tespit edilen nekropol alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit 

ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırları ile 

alana yönelik hazırlanan kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının 

uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 59.00.917 

Toplantı Tarihi-No : 05.12.2014 -123 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2014 -2066 EDİRNE 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahalil Mahallesi (köyü), köy tüzel kişiliği 

mülkiyetine kayıtlı olan, 8 pafta, 893 parselde yer alan, Osmanlı Mezarlığının tescil edilmesi 

istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.11.2014 tarih ve 895 

sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahalil Mahallesi (köyü), köy tüzel kişiliği 

mülkiyetine kayıtlı olan, 8 pafta, 893 parselde yer alan Osmanlı Mezarlığının korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, mevcut parsel sınırının koruma alanı olarak 

belirlenmesine karar verildi. 

————— 
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 59.02.211 

Toplantı Tarihi-No : 05.12.2014 -123 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2014 -2069 EDİRNE 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Önerler Köyü, Çukurçengi Mevkiinde, şahıs mülkiyetine kayıtlı 

olan, 2353 parselde yer alan, Önerler Köyü Su Yolunun tescil edilmesi ve su yolunda yapılan 

kaçak kazının değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 17.10.2014 tarih ve 842 sayılı ve 06.02.2014 tarih ve 106 sayılı yazıları ile 

raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Önerler Köyü, Çukurçengi Mevkiinde, şahıs mülkiyetine kayıtlı 

olan, 2353 parselde yer alan, Önerler Köyü Su Yolunun 2863 sayılı yasa kapsamına giren 

özellikler taşıması nedeniyle 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine  

*Su yolunda kaçak kazı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, kaçak kazı 

çukurunun Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi. 

————— 
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 39.01.86 

Toplantı Tarihi-No : 05.12.2014-123 Toplantı  Yeri 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2014-2064 EDİRNE 

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler Köyü ile Çengerli Köyü arasındaki yolun sağında 

yer alan, kamu ortak malı adına kayıtlı, Kurulumuzun 10.07.1991 tarih ve 942 sayılı kararıyla 

tescil edilen,129 ada, 1 parselde yer alan Minnetler Köyü Aşağı Tümülüsünde yapılan kaçak 

kazının değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 

11.06.2014 tarih ve 85716231-58339193/170.01/1286 sayılı yazısı, raportörün raporu okundu, 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler Köyü ile Çengerli Köyü arasındaki yolun sağında 

yer alan, kamu ortak malı adına kayıtlı, Kurulumuzun 10.07.1991 tarih ve 942 sayılı kararıyla 

tescil edilen,129 ada, 1 parselde yer alan, Minnetler Köyü Aşağı Tümülüsünün 2863 sayılı yasa 

kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1/25000 ölçekli harita belirtilen koordinatlı sınırları 

itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına, 

*Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar  Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.11.2014 -84 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 21.11.2014 - 1406 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Akdağ Mahallesi, 1151 ve 1157 parsellerde yer alan, 

herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan 

Kale Kalıntısı'nın tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 2014/321 sayılı rapor okundu, 

dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Akdağ Mahallesi, 1151 ve 1157 parsellerde yer alan kale 

kalıntısının korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı yasa kapsamında 

I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının karar eki 1/25.000 ölçekli haritada 

işaretlediği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.11.2014 -84 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 21.11.2014 - 1407 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Gökçeyamaç Mahallesi, 114 ada, 69 parselde yer alan, 

herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan 

kaya mezarı ve yerleşim alanının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 2014/321 sayılı rapor 

okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Gökçeyamaç Mahallesi, 114 ada, 69 parselde yer alan kaya 

mezarı ve yerleşim alanının korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı 

yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının karar eki 1/25.000 ölçekli 

haritada işaretlediği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 27 Aralık 2014 – Sayı : 29218 

 

 
 11710/2/1-1 



27 Aralık 2014 – Sayı : 29218 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.11.2014 -84 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 21.11.2014 - 1408 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kırkgöze Mahallesi sınırları dahilinde yer alan, herhangi bir 

sit alanı içerisinde bulunmayan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan kale ve 

yerleşim alanının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 2014/321 sayılı rapor okundu, 

dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kırkgöze Mahallesi sınırları dahilinde yer alan Kale ve 

yerleşim alanının korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı yasa 

kapsamında I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının karar eki 1/25.000 ölçekli 

haritada işaretlediği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/7021 Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice, İkizce ve Şahinler Mahalleleri Sınırları

İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi
Hakkında Karar

2014/7022 Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Onbirnisan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2014/7034 İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıtağa ve Fatma Sultan Mahallelerinde Bulunan ve
Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Bazı Taşınmazların Bedelsiz Olarak Fatih
Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar

2014/7042 Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine Ait (TGB-2) Numaralı Alanın
Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/96)
— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin

Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2014-30)
— Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında

Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
— Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
— Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
— Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanması Hakkında Tebliğ
— Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğ
— Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
— Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Tebliğ
— Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması

Hakkında Tebliğ
— 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2015 Yılında

Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/1)
— 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri

Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ
(No: TGM-2014/2)

NOT: 26/12/2014 tarihli ve 29217 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 6583 sayılı 2015 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 6584 sayılı 2013
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri


