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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DIŞ FİNANSMAN SAĞLANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4749 Sa-
yılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “öncelikle” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir takvim yılı içerisinde garantili finansmana ilişkin kreditöre olan,
a) Ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren kuruluşlar ile ikrazlı kre-

dilerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini vade tarihinde veya vade tarihinden itibaren yirmi beş
işgünü içerisinde tahakkuk edecek gecikme zammıyla birlikte yerine getiren kuruluşlar, bir
sonraki takvim yılı içerisinde itfa tarihindeki hesaba konu yükümlülüklerini karşılayacak mik-
tardaki tutarı en geç vade tarihine kadar hesaba aktarmakla yükümlüdür.

b) Ödeme yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeyen kuruluşlar ile ikrazlı
kredilerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinden herhangi birini vade tarihinde veya vade tari-
hinden itibaren yirmi beş işgünü içerisinde tahakkuk edecek gecikme zammıyla birlikte yerine
getirmeyen kuruluşlar, bir sonraki takvim yılı içerisinde hesaba konu vadesi gelecek her bir
borç taksit tutarının en az yüzde 50’sini vade tarihinden en az 3 ay önce; kalan tutarı ise vade
tarihine kadar hesaba aktarmakla yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Müsteşarlıkça, izleme ve/veya denetim sonuçlarına göre, 23 üncü maddenin dör-
düncü fıkrasının (b) bendindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, kuruluş
hakkında her bir ödeme vadesi için 25 inci maddeye göre idari para cezası uygulanır. Ancak,
söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hususu kişi/kişilerin ihmal veya hatası sonucu
ortaya çıktığı durumlarda ise kuruluş sorumlu kişi/kişilere rücu eder.”



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki Dış Borç Öde-

me Hesabına konu Garanti Protokolleri ve İkraz Anlaşmaları bu Yönetmelik hükümleri uya-
rınca Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde yenilenir. Garanti
Protokolleri ve İkraz Anlaşmaları yenilenirken tadilatın yapıldığı günün hesap bakiyeleri dik-
kate alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hesapta tutulan paranın, gelecek
iki yıllık zaman diliminde garantili finansman veya ikrazlı kredilerden kaynaklanan her türlü
ödeme dahil olmak üzere vadesi gelecek tüm borç servisini karşılayacak tutarı aşan kısmı, ku-
ruluş tarafından başka amaçlar için kullanılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 25/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (32) numaralı bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“32) Şehir: Belediye veya büyükşehir belediyesine ait belediye sınırları ile mücavir
alanların tamamını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Lisans sahibinden teslim aldığı sıkıştırılmış doğal gazı (CNG) veya sıvılaştırılmış do-
ğal gazı (LNG) kendi ihtiyacı için kullanarak satış faaliyetinde bulunmayan gerçek veya tüzel
kişiler ile gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) halinde kendi
araçlarında yakıt olarak kullanmak üzere satış faaliyetinde bulunmayan tüzel kişilerin, ilgili
mevzuattaki ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan
izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla lisans almalarına gerek yoktur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Depolama lisansı başvurusuna ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra,
duyuru konusu yerde piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında önlisans ve/veya petrol
piyasasında rafinerici veya depolama faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları
iade edilir veya reddedilir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2014 29216
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İlgili depolama lisansı başvuru tarihinden itibaren bu maddenin üçüncü fıkrası kapsa-
mında yapılan duyuruya kadar geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde,
duyuruya konu yerde piyasada başka bir depolama, elektrik piyasasında önlisans ve/veya petrol
piyasasında rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusu/başvuruları olması durumunda aşa-
ğıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası antlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya elektrik
piyasasında nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu
edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya petrol piyasalarında yapılan
önlisans veya lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) Bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin
uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer
enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan
edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada başka bir depolama,
elektrik piyasasında önlisans ve/veya petrol piyasasında rafinerici veya depolama lisansı baş-
vurularının yapılması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama süre-
cinin devam edeceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından piyasada yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında
doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı önlisans, piyasada sıvılaştırılmış doğal gaz te-
sisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı
önlisans ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu/başvuru-
ları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (d)
bendi eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye altıncı fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) İthalat, depolama ve dağıtım lisansları haricinde diğer lisans sahibi tüzel kişilerin
unvan ve nev’i değişikliği ile tüm lisanslar için lisans sahibinin doğrudan ortağı olan tüzel ki-
şilerin unvan ve nev’i değişikliğine ilişkin tadiller,”

“Tüzel kişinin lisansına işlenmiş % 10 ve üzeri pay sahibi gerçek veya tüzel kişi ortak-
larının pay oranlarında, 42 nci madde kapsamı dışında kalan hisse devirleri nedeniyle değişiklik
olması ve lisans sahibinin lisansına konu tesise ait adres bilgilerinde tesis yeri değişmeksizin
diğer mevzuattan kaynaklanan nedenlerle değişiklik olması halinde yapılacak lisans tadilinden,
lisans tadil ücreti alınmaz ve bu kapsamdaki lisans tadilleri Doğal Gaz Piyasası Dairesi Baş-
kanlığı tarafından sonuçlandırılır.”

“Aynı başvuru kapsamında farklı konularda tadil talebinde bulunulması halinde, her
bir farklı konudaki tadil işlemi için ayrı tadil bedeli ödenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İthalatçı şirketler, başvurularında her takvim yılında ithal edecekleri doğal gazın Kurul
tarafından belirlenen oranı kadar bir miktarını beş yıl içinde yurt içinde yer altı depolama im-
kânı sağlayacaklarına dair önsözleşme veya taahhütname ibraz etmiş iseler, depolama yüküm-
lülüğünü yerine getirmek için lisans sahibi depolama şirketleri ile daha sonra imzalayacakları
kira sözleşmelerini Kuruma ibraz etmek zorundadır.”
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“Ülkedeki yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin tüm ithalatçı şirketlerin her sene
ithal edecekleri doğal gaz miktarının depolanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yerine getiril-
mesine imkân verecek seviyede olmasına bağlı olarak Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene ithal
edecekleri doğal gazın beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolama yükümlülüklerine ilişkin
oranını, ülkedeki mevcut yer altı depolama kapasitesini dikkate alarak yüzde yirmiden fazla
olmamak üzere belirlemeye yetkilidir. İthalatçı şirketlerin depolama yükümlülüklerine ilişkin
usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İletim lisansı (LNG) sahibi; sahibi olduğu lisans kapsamında sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG),
Türk karasularında ve/veya Türkiye sınırları içinde LNG taşıma vasıtalarıyla taşır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişi, satın aldığı doğal gazı yurt genelindeki, ihracatçı
şirketlere, serbest tüketicilere, CNG satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine
ve diğer toptan satış şirketlerine satabilir. Türk karasularında bulunan deniz taşıtlarının yakıt
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak satışlara ilişkin hususlar, Kurul kararıyla dü-
zenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek
üzere beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin talep etmesi ve Kurulun teknik ve ekonomik ola-
rak uygun bulması durumunda dağıtım bölgeleri tek bir lisans altında birleştirilebilir veya mev-
cut dağıtım bölgeleri birden fazla lisans sahasına bölünebilir. Dağıtım şirketlerinin birleşme
taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde, işletme verimliliği açısından şebeke bü-
tünlüğü ve bölgesel yakınlık dikkate alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.

“Bu kapsamda faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisanslarına konu tesis için verilen Hizmet Ye-
terlik Belgesinin süresini karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere CNG satışı yap-
tıkları sürece uzatmakla ve yenilenen belgesini Kuruma sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, lisans sahibinin adres değişikli-
ğini, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bil-
dirmesi zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası, yedinci fıkrası ve
dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hisse devri için yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir;
a) Devralacak olanın tüzel kişi olması halinde,
1) Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin başvuru tarihinden önceki son

bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesinin aslı
veya Kurumca onaylı nüshaları,
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2) Hisse devrine onay verilmesi halinde, söz konusu tüzel kişilik vasıtasıyla lisans sahibi
şirkette yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olacak olan gerçek kişilerce,
Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak
yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname,

3) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği,
4) Tüzel kişinin mali durumunu gösteren belgeler kapsamında; Ek-3’ün 6 ncı madde-

sinde öngörülen bilgi ve belgeler,
5) Tüzel kişiliğin ve varsa tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı

pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye
paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğe ait Ek-3’ün 4 üncü
maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler,

b) Devralacak olanın gerçek kişi olması halinde,
1) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği,
2) Gerçek kişinin mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,
3) Gerçek kişinin, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğ-

rudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname.”
“Bu madde ile getirilen yükümlülükler, 6491 sayılı Petrol Kanununa göre arama ve iş-

letme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezlerinin şubeleri olarak üretim faa-
liyetinde bulunan üretim şirketleri hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişilerin ana sözleş-
melerinde ve ilgili lisanslarında yer alır.”

“Lisans sahibi tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde onun üzerinde hisse
sahibi olan gerçek kişilerin ölümü nedeniyle mirasçılarının ilgili tüzel kişilerde hissedar olma-
ları Kurul onayına tabi değildir. Mirasçılara yapılacak devir işleminin tamamlanmasını mütea-
kip lisans sahibi tüzel kişi otuz gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunur ve yeni hissedarların
lisans sahibi tüzel kişilikte yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmaları durumunda bu kişilere
ait Ek-3’ün 7 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler Kuruma sunulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Doğal gaz piyasa faaliyeti yapan herhangi bir tüzel kişi, kendi faaliyet alanı dışında
faaliyet gösteren tüzel kişilerden sadece birine iştirak edebilir; ancak ayrı bir şirket kuramaz.
İştirak ettiği tüzel kişi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak o tüzel kişinin sermayesinin veya
ticari mal varlığının yarısından fazlasını veya oy haklarının yarısından fazlasını kullanma hak-
kına ya da denetim kurulu, yönetim kurulu veya tüzel kişiyi temsile yetkili organların üyelerinin
yarıdan fazlasını atama hakkına ya da işlerini idare etme hakkına sahip olamaz. Kendi faaliyet
alanında, faaliyet gösteren hiçbir tüzel kişiye iştirak edemez ve şirket kuramaz. Ancak,

a) Gerekçelendirilmiş talep yazısının sunulması,
b) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin

yerine getirilmesi,
c) 42 nci madde hükümleri kapsamındaki bilgi ve belgelerin sunulması,
ç) Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin sunulması
şartıyla dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, teknik ve ekonomik gerekçeleri dikkate alı-

narak Kurul tarafından uygun bulunması halinde kendi faaliyet alanında faaliyet gösteren tüzel
kişilerden sadece birine iştirak edebilir. BOTAŞ'ın mevcut iştirakleri, uluslararası projeler için
kurulacak şirketleri ve gerçekleştireceği iştirakleri için bu madde hükmü uygulanmaz.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İletim (LNG) lisansı tadil işlemleri
GEÇİCİ MADDE 9 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen iletim

(LNG) lisansları, lisans sahibinin deniz taşıtları vasıtasıyla da iletim faaliyetinde bulunmak
üzere lisans tadil talebinde bulunması halinde, Kurum tarafından tadil edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-3’ün 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış,
10 uncu maddesinin (a) bendinin (iii) hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinin
(1) numaralı alt bendine aşağıdaki (vii) hükmü eklenmiştir.

“(iii) Her takvim yılı için ithal edilecek doğal gazın Kurul tarafından belirlenen oranı
kadar miktarının ulusal topraklarda yer altı depolama tesislerinde depolanması imkânına sahip
olunmasına ilişkin kira sözleşmeleri veya beş yıl içerisinde yurt içinde bu miktarlar için yer
altı depolama imkânlarının sağlanacağına dair depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerle ya-
pılmış ön sözleşmeler veya bu tüzel kişilerden alınmış taahhütnameler,”

“(vii) Yüzen LNG terminalinde faaliyette bulunulmak istenilmesi halinde; yüzen sıvı-
laştırılmış doğal gaz depolama (LNG) tesisinin lisans süresi boyunca ulusal iletim şebekesinin
işleyişini ihlal etmeyecek şekilde iletim şirketi ile eşgüdümlü faaliyet göstereceğine, bununla
birlikte Kurul tarafından uygun bulunan haller ile mücbir sebepler hariç tesisin depolama
lisansında belirtilen yerde her daim bulunacağının ve işletileceğinin garanti edildiğine dair
taahhüdü,”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/50)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ela Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ela

Kimyevi Maddeler), Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. (Meltem
Kimya) ve Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Plastay) tarafından yapılan başvuruya istinaden
Kore Cumhuriyeti menşeli “dioktil tereftalat (DOTP)” ürününün ithalatına ilişkin olarak dam-
ping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

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

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

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

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
e) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
f) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
g) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün 2917.39.95.90.12 GTİP altında kayıtlı “tereftalik

asitin diğer esterleri”dir.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

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

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

çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci maddesi
çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Ela
Kimyevi Maddeler, Meltem Kimya ve Plastay bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anı-
lacaktır.

Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Şikâyete konu ülke olan Kore Cumhuriyeti’nin iç piyasa satışlarına

ilişkin veri bulunamadığından YÜD tarafından 2016 yılının ilk altı ayı için şikâyete konu ürü-
nün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine, direkt işçilik, yardımcı madde,
dolaylı işçilik, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderleri ve satış ve genel idari
giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu rakama makul bir kâr oranı ilave
edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşama-
sında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in 2016 yılının ilk altı ayına ait şikâyet konusu
ürünün şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatında oluşan ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı
dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun, sigorta ve dâhili navlun bedelleri
düşürülerek fiyat fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç
fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış
olup şikâyete konu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin 28 inci
maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

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

mesi amacıyla şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, Kore
Cumhuriyeti menşeli ithalatın pazar payının gelişimi ve YÜD’ün iç satış fiyatlarını nasıl etki-
lediği ve YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.
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(2) Kore Cumhuriyeti menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak
hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2013-2016 dönemi arasında yükseldiği; aynı za-
manda Kore Cumhuriyeti menşeli ithalatın anılan dönem itibarıyla pazar payının da arttığı
tespit edilmiştir.

(3) Kore Cumhuriyeti menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını 2016 yılının ilk altı ayında
kırdığı ve belli bir seviyede baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) YÜD’ün şikâyet konusu ürüne ilişkin kârlılık, stoklar, kapasite kullanım oranı, pazar
payı ve ürün nakit akışı gibi temel ekonomik göstergelerinde olumsuzluklar tespit edilmiştir.

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

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

sının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Kore Cumhuriyeti menşeli
2917.39.95.90.12 GTİP’i altında kayıtlı “tereftalik asitin diğer esterleri” ürününe yönelik olarak
bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

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

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

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

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

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

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

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkra kapsamına girmeyen, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları,
tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar gö-
rüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe su-
nabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
2180. Cadde No:63 06520 Söğütözü/ANKARA
Faks:+90-312-204 86 33
E-posta: dms262@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 1 inci mad-
desinde yer alan “mavi hat” ibaresi “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (p) bendi eklenmiş ve
diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“j) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya
muayeneye tabi tutulmadığı hattı,”

“p) Sektörel dış ticaret şirketi (SDTŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca sektörel dış ticaret
şirketi statüsü tanınmış şirketi,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir:

“Onaylanmış kişi statüsü ve kapsamı
MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirlenmiş ko-

şulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel
kişilere, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenen basitleştirilmiş usuller, uygulama ve yetki-
lerden yararlanmak üzere onaylanmış kişi statüsü tanınır.

(2) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerince, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında
belgelerinin geçerlilik süresi boyunca eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması ile 42/A
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmadan yararla-
nılabilir.

(3) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerine, talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen
statü belgesi kapsamında belgenin geçerlilik süresi boyunca 31 ila 42 nci maddeler kapsamında
götürü teminat yetkisi tanınabilir.

(4) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen
koşulları sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında
belgelerinin geçerlilik süresi boyunca 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan da yararlanma izni verilebilir.

(5) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 54 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen
koşulu sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında bel-
gelerinin geçerlilik süresi boyunca 54 ila 60 ıncı maddeler kapsamında onaylanmış ihracatçı
yetkisi tanınabilir.

(6) Adına statü belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu belge kapsamında tanınan
hak ve uygulamalardan bizzat bu kişilerce yararlanılır. Söz konusu haklar ile uygulamalardan
yararlanma yetkisi başkalarına kullandırılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmi dai-
reler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuru-
luşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna
ait bağlı müesseseler hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
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“(2) OK1 tespitinde, statü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin Gümrük Yönet-
meliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) bentleri ile duruma göre aynı fık-
ranın (g) ve (h) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan genel koşulları, 24 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan özel koşulu ve 42/A maddesinin birinci ve
üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak
olması durumunda, 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulu sağlayıp
sağlamadığı YGM’ce tespit edilerek olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için tespit sözleş-

mesi yapılmış YGM’ye aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı gerekir:
a) Ek-1’de yer alan OK1 tespiti talep formu,
b) Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenerek ticaret sicil müdürlüğüne onay-

latılmış ticaret sicil kayıt bilgileri formu,
c) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen

kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair OK1 tespiti için tespit
sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek
üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden
yabancı uyruklular için Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı
tarafından imzalanmış, Ek-3’te yer alan örneğe uygun taahhütname asılları,

ç) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine
ilişkin olarak, OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun “e-borcu yoktur” uygulaması içerisinde yer alan ihale
konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için
ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numara-
sını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin in-
ternet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bil-
gileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” ya da Ek-4/A’da
yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti
için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,

d) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden OK1 tespiti için
tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı
gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı aslı,

e) Bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuat çerçevesinde per-
formans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bu-
lunulan ihracatçı birliğince Ek-5’te yer alan örneğe uygun olarak, OK1 tespiti için tespit söz-
leşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, onikişer aylık iki dönem
için ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu asılları,

f) 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin
kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda aynı maddenin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde yer alan imalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşı-
macılığı şirketi olma koşuluna dair aşağıda belirtilen belgelerden birinin aslı veya verildiği ku-
rum ya da noter tarafından onaylı örneği:

1) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdür-
lüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasın-
dan alınan onaylı kapasite raporu,
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2) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı du-
rumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın
kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir eks-
pertiz raporu,

3) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesi,
4) Ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten kişiler için, Sivil Havacılık Genel Müdür-

lüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge.
g) Son iki yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi so-

nucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak
sonuca bağlanan Ek-6’da yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği,

ğ) Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun
form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi
yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,

h) Güncel imza sirküleri aslı ya da örneği.
(2) DTSŞ’ler ile SDTŞ’lerce yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e),

(f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışındaki tüm belgeler aranır.
(3) Grup ihracatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın

(ğ) bendinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile grup ihra-
catçısı tarafından dış ticaret işlemlerinde adına ihracat yapıldığı bildirilen grup imalatçılarının
her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler
aranır. 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin
kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda bu fıkrada belirtilen belgelere ek olarak
grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belge de
aranır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip
olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü
belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.

(5) Grup ithalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın
(e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile it-
halatı yapılan eşyayı üretiminde kullandığı bildirilen grup imalatçılarına ait birinci fıkranın
(b), (ç), (d) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgelerin yanı sıra 42/A maddesinin birinci ve üçüncü
fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması
durumunda, grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (f) bendinde yer
alan belge ile grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup
imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce
hazırlanan rapor aslı da ibraz edilir.

(6) Beşinci fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip
olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü
belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.

(7) Grup imalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında grup ihracatçısı
aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse birinci fıkrada yer alan tüm belgelerin yanı sıra, grup
ihracatçısı adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler
de ibraz edilir.

(8) Yedinci fıkra kapsamına giren grup ihracatçısının onaylanmış kişi statüsüne sahip
olması durumunda birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak
statü belgesinin bir örneği de ibraz edilir.
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(9) Kendi adına veya DTSŞ, SDTŞ ya da grup ihracatçısı aracılığıyla hiç ihracat yap-
mayan kişilerin başvurularında birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(10) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca te-
minata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen
borçlara ilişkin yazı aslı getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolay-
laştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde yer alan koşulun sağlanıp sağlanmadığı tespit raporunun sonuç bölümünde ayrıca belir-
tilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu kuru-
luşları dışındaki kişilerce yapılacak başvurularda” ibaresi “Statü belgesi başvurularında” olarak
değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “sınıfına ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) 12 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, başvuru sahibinin Gümrük Yönetme-

liğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde yıl/yet-
kili bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/OKS/sıra numarasını içerecek şekilde (ör-
nek 16/34/OKS/0001) her yıl itibariyle müteselsil statü belgesi numarası alınarak Ek-14’te yer
alan statü belgesi, aslı hak sahibine verilmek, bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak
üzere iki nüsha halinde düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçün-
cü fıkrasına “söz konusu eksikliklerin” ibaresinden önce gelmek üzere “hallerinde” ibaresi ek-
lenmiştir.

“(1) Yapılan inceleme neticesinde;
a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporu yerine

olumsuz tespit raporu ibraz edilmiş olması,
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun

Ek-8’de yer alan formata uygun olarak düzenlenmemiş olması veya eksik olarak düzenlenmiş
olması,

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki tespit sözleşmesine taraf olan YGM
ile (c) bendindeki olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı olması,

ç) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporunun
OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde düzenlenmemiş
olması,

d) Başvurunun, yetkili bölge müdürlüğüne 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ben-
dinde belirtilen olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde ya-
pılmamış olması,

e) Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen
haller saklı kalmak kaydıyla, başvuru sahibinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylan-
mış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarih itibariyle 2 yıldan
daha az süredir faaliyette bulunduğunun anlaşılması,
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f) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzen-
lenmiş olduğunun tespit edilmesi,

hallerinde Ek-13’te yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldu-
rularak statü belgesi talebi reddedilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “16 ncı
madde uyarınca yapılan başvurular hariç,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kap-

samında bulunmayan götürü teminat yetkisinin talep edilmesi durumunda Ek-9’da yer alan
başvuru formu ve Ek-11’de yer alan götürü teminat başvuru formuyla söz konusu statü belge-
sini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunma-
yan onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde Ek-9’da yer alan başvuru formu ve
Ek-10’da yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütnameyle söz konusu
statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(3) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında yer alan
götürü teminat yetkisi ve/veya onaylanmış ihracatçı yetkisinden feragat edilmek istenmesi du-
rumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge
müdürlüğüne başvurulur.

(4) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunma-
yan 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin ko-
laylaştırmalardan yararlanma izninin talep edilmesi durumunda Ek-9’da yer alan başvuru formu
ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(5) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve
ticaret bölge müdürlüğüne değişiklik ve/veya güncelleme başvuruları 66 ncı maddede belirtil-
diği şekilde yapılır.

(6) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, onaylanmış ihracatçı yetkisinin mevcut
statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak Ek-14’te
yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile aslı hak sahibine verilmek
ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 10 uncu
madde ile 11 inci maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(7) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin mevcut
statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 10 uncu
madde ile 11 inci maddenin dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(8) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, statü belgesi kapsamında 42/A mad-
desinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar-
dan yararlanma izninin tanınması durumunda 10 uncu madde ile 11 inci maddenin dört ve be-
şinci fıkraları uyarınca işlem yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemlerde 52 ve 53 üncü madde
hükümleri saklıdır.

(9) Altıncı fıkra uyarınca yeni statü belgesi düzenlenmesi durumunda, mevcut statü bel-
gesinin sayı ve geçerlilik süresi değişmez ancak söz konusu statü belgesi için 11 inci maddenin
ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda
alınır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 14 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı belge sahibinin talebine bağlı olarak aşa-
ğıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabile-
ceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabi-
leceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibinden, bi-
rinci fıkra uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile, iki milyon Avro tutarında azami
teminat verilmesi istenebilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “BİLGE
Sistemine dâhil olan gümrük idarelerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda
yer alan dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(8) 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden azami tu-
tarlarda teminat verilmiş olması ve statü belgesi sahibinin aksine bir talebi bulunmaması du-
rumunda götürü teminat yetkisi statü belgesinin düzenlendiği bölge müdürlüğünce resen gün-
cellenir.”

“(9) Başvuru sahibinin götürü teminat yetkisi için gümrük idaresine daha önce ibraz
etmiş olduğu teminat mektubunun 34 üncü madde uyarınca hesaplanan teminat tutarından daha
yüksek olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, mevcut teminat mektubu hesaplanan
yeni tutardaki teminat mektubuyla değiştirilerek iade edilebilir. Daha önce birden fazla teminat
mektubunun ibraz edilmiş olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, 34 üncü madde
uyarınca hesaplanan teminat tutarını aşan tutarı kapsayan teminat mektuplarının bir veya daha
fazlası iade edilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin dördüncü bölümünün bölüm başlığı “Beyanın Kontrol Tü-
rüne İlişkin Kolaylaştırmalar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 42/A
maddesi eklenmiştir.

“Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin kapsamı
MADDE 42/A – (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahiplerine ait

gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu koşulları sağlamayan statü belgesi
sahiplerine göre daha az muayeneye tabi tutulabilir.

a) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup
ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari
hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olmak,

b) Aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamak:
1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön in-

celemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer
aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon
FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,
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2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön in-
celemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer
aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat
ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması.

Bu bentte belirtilen tutarların hesaplanmasında Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü mad-
desinin iki, beş ve altıncı fıkraları da dikkate alınır.

(2) Statü belgesi sahiplerine ait “1000” rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak
risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahipleri adına tescil edilmiş
olan ve “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuç-
larına göre mavi hatta işlem görebilir.

(4) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri
dikkate alarak birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(5) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan
kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma so-
nucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava süre-
cinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahi-
binin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına
izin verilmez.

(6) Beşinci fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi
sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma-
sına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve ticaret bölge mü-
dürlüğü tarafından yerine getirilir.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Mavi hat; onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerce sadece bu bö-

lümde belirlenen ihracat beyannamelerinde yararlanılan, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlan-
masından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören
eşyaya ilişkin beyanın kontrolü eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 44 – (1) İhraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya ha-

ricinde ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük
beyannameleri mavi hatta işlem görmez.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan
“gümrük vergileri ve sair vergilerin” ibareleri “ihracat vergilerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Eşyanın çıkış işlemleri
MADDE 46 – (1) Mavi hatta işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin

olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından eş-
yanın çıkış işlemleri yapılır.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü
MADDE 47 – (1) Yetkili bölge müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği ta-

rihten itibaren 6 aylık dönemler itibariyle statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş
ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannameleri tespit edilerek, bu beyannamelerden
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“1000” rejim kodlu olanlardan en az yüzde biri, “1000” dışında kalan rejim kodlu olanlardan
ise en az yüzde ikisi eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri için, örnekleme yo-
luyla belirlenir. Belirlenen beyannamelerde yer alan bilgiler ile beyanname ekleri, gümrük
muayene memurlarınca incelenerek;

a) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliği-
nin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan
ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin mevcut olup olmadığına ilişkin kont-
roller,

b) Beyanname ve eklerinde yer alan belgelerin uygunluğuna ilişkin kontroller,
c) Beyanname kapsamı eşyanın menşe, tarife, kıymet ve miktarıyla ilgili bilgi ve bel-

gelere ilişkin kontroller,
ç) İhracat vergilerinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığına, tahsilat ve teminat işlemle-

rine ilişkin kontroller,
d) Yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemlere ilişkin kontroller,
e) Gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken diğer kontroller,
gerçekleştirilir.
(2) Bu maddede belirtilen kontrol işlemleri birinci fıkrada belirtilen 6 aylık sürenin bi-

timinden itibaren en geç elli iş günü içinde tamamlanır.”
MADDE 25 – Aynı Tebliğin 48 inci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün yapılacağına ilişkin bildirim
MADDE 48 – (1) Yetkili bölge müdürlüğü tarafından 47 nci maddenin birinci fıkrası

uyarınca eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü gerçekleştirilecek ihracat beyannamelerinin
belirlenmesinin ardından, beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahibine bildirimde
bulunularak, söz konusu ihracat beyannameleri ekinde beyan edilmiş olup Gümrük Yönetme-
liğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan
ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin, söz konusu tebligatın yapıldığı
tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde ibrazı istenir.

(2) İstenilen belgelerin birinci fıkrada belirtilen süre içinde ibraz edilmemesi durumun-
da, kendisine tebligatta bulunulan statü belgesi sahibi hakkında 52 nci madde uyarınca işlem
yapılır.

(3) Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğü-
nün bağlı bulunduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce, istenilen belgeleri süresi içinde
ibraz etmeyen statü belgesi sahibi hakkında, ikinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen
statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) Birinci fıkra kapsamında talep edilen belgelerin ibraz edilmesini müteakip bunlara
ilişkin olarak yapılan bildirimin genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç otuz iş günü
içerisinde eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolüne ilişkin işlemler tamamlanır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün farklı bir gümrük ve ticaret bölge

müdürlüğünce yapılması
MADDE 50 – (1) Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri gerçekleştiril-

mek üzere belirlenen ihracat beyannamelerinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı ol-
duğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünün, statü belgesini düzenleyen gümrük ve ticaret

23 Kasım 2016 – Sayı : 29897                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



bölge müdürlüğünden farklı olması durumunda, söz konusu beyannameler statü belgesini dü-
zenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce, eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü
işlemlerinin tamamlanmasını teminen, 47 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen altı aylık
sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde, tescil edildikleri gümrük müdürlüğünün
bağlı olduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne intikal ettirilir.

(2) Bildirimin yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce görevlendirilen gümrük
muayene memuru tarafından eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri 47 nci mad-
denin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde ve 48 inci maddenin dördüncü fık-
rasında belirtilen süre içerisinde tamamlanarak tespit edilen hususlar statü belgesini düzenleyen
gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 51 inci maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanan kişinin yüküm-
lülükleri

MADDE 51 – (1) Mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı tanınan statü belgesi sa-
hiplerince Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi uyarınca ihracat beyannamesine belge
eklenmesinin zorunlu tutulmadığı durumlarda bu belgelerin gümrük idaresince talep edilmesi
halinde ibraz edilmesi zorunludur.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin başlığı “Beyanın kontrol türüne ilişkin
kolaylaştırmalarından yararlanma izninin askıya alınması” olarak değiştirilmiş, birinci fıkra-
sında yer alan “fazlası ibraz edilmeden eşyanın teslim edildiğinin” ibaresi “fazlasının beyan
edilmediği halde eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlandığının” olarak değiştirilmiş, ikinci fık-
rasında yer alan “ithali veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkralarında
yer alan “mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı” ibareleri “beyanın kontrol türüne ilişkin
kolaylaştırmalarından yararlanma izni” olarak değiştirilmiş, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu
fıkralarında yer alan “mavi hat yetkisi” ibareleri “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştır-
malarından yararlanma izni” olarak değiştirilmiş, onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 53 üncü maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin geri
alınması

MADDE 53 – (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, beyanın kontrol türüne
ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni askıya alınan statü belgesi sahibi kişilerce, askıya
alma süresinin bitimini müteakip, 52 nci maddenin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen
ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan
yararlanma izni statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil
edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından
statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu du-
rumlarda birinci fıkra kapsamında belirlenecek geri alma süresi bir yıldır.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “A sınıfı
ve B sınıfı için en az yüz, C sınıfı için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Tebliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
dördüncü fıkrasında yer alan “10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de” ibaresi
“21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 33 – Aynı Tebliğin 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 74/A
maddesi eklenmiştir.

“Diğer hükümler
MADDE 74/A – (1) 15/8/2017 tarihinden önce yapılan C sınıfı onaylanmış kişi statüsü

ile ilgili başvurular bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden önce geçerli olan hükümlerine göre so-
nuçlandırılır.

(2) 15/8/2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm C sınıfı
onaylanmış kişi statü belgeleri 15/8/2017 tarihi itibariyle mevcut belgenin geçerlilik süresi so-
nuna kadar geçerli olmak üzere onaylanmış kişi statü belgesi olarak değiştirilmiştir. Bu kişilerin
bu belgeleri kapsamında yararlandıkları hak ve yetkilere ilişkin işlemler ile bu belgelere ve
belge kapsamı hak ve yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin işlemler ile
bu belgelere ilişkin yenileme başvuruları bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden sonra geçerli olan
hükümlerine göre yürütülür ve/veya sonuçlandırılır.

(3) İkinci fıkranın uygulanmasında, 15/8/2017 tarihi itibariyle bu Tebliğin 42/A mad-
desinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlayanlarca aynı maddenin birinci ve üçüncü
fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılmak istenil-
mesi durumunda Tebliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında başvuruda bulu-
nulur.

(4) İkinci ve üçüncü fıkraların uygulanmasında mevcut C sınıfı onaylanmış kişi statü
belgesine ve belge kapsamı hak ve yetkilere ilişkin olarak 15/8/2017 tarihinden önce alınmış
askıya alma, geri alma ve iptal kararları saklıdır.

(5) Bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden önce geçerli olan, statü belgesi ve statü belgesi
kapsamı hak ve yetkilere ilişkin askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerine konu olan ve
15/8/2017 tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan ihlaller, bu Tebliğin 15/8/2017 tarihinden
sonra geçerli olan askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır.

(6) 15/8/2017 tarihi öncesinde alınmış olan ve geçerliliği devam eden götürü teminat
yetkisine ilişkin güncelleme, kapsam değiştirme, yenileme ve değiştirme başvuruları bu Teb-
liğin 15/8/2017 tarihinden önce geçerli olan hükümleri uyarınca sonuçlandırılır.

(7) 15/8/2017 tarihine kadar uzatılan A sınıfı veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi
sahibi olan kişilerin bu tarihten sonra götürü teminat yetkisinden faydalanmaya devam edebil-
meleri için, götürü teminat yetkisini de kapsayacak şekilde bu Tebliğin 15/8/2017 tarihi itiba-
riyle geçerli olan hükümleri uyarınca yeni bir onaylanmış kişi statü belgesi veya 21/5/2014
tarih ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası almaya hak kazanmış olmaları
gerekir.”

MADDE 34 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 35 – Aynı Tebliğin 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13 ve 14 no’lu ekleri ekteki şekilde de-

ğiştirilmiş, 7, 17 ve 18 no’lu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle geçerli bir A sınıfı veya

B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan kişilerin bu belgelerinin geçerlilik süresi
15/8/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 36 – Bu Tebliğin 14, 15, 16, 36 ve 37 nci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi
yayımı tarihinde, diğer maddeleri 15/8/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 37 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/11/2016

Karar No : 2016/71

Konu : Niğde ili, Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli/Şeker mahallesi

(Bor Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/07/2016 tarihli ve 5211 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş. adına kayıtlı Niğde ili, Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli/Şeker mahallesi sınırları içeri-

sinde yer alan Bor Şeker Fabrikası alanına ait muhtelif parsellere “Sanayi Alanı (Emsal:0.60,

Yençok:Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir.), Tır, Kamyon, Makine Parkı

ve Garaj Alanı (E=0.20, Yençok=6.50 m.), Teknik Altyapı Alanı (Kaks=0.10, Yençok=Serbest),

Sağlık Tesisi Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı, Park Alanı, Cami, Doğalgaz Boru

Hattı Koruma Alanı, Trafo Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi

Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli

Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için ilgili kurum/kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - “Türk Kızılayı Cad. No:1 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut 

Yerleşkesi ve “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/DÜZCE” adresindeki 
Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış 
araçların açık artırma ile satışı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri 
hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesis binasına 25.12.2016 
tarih saat 11.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  

3 - İhale 25.12.2016 tarihinde saat 12:30 ile 18:00 arasında Türk Kızılayı Cd. No:1 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Etimesgut Yerleşkesi Sosyal Tesis binasında 
yapılacaktır.  

4 - Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari şartnameye 
www.kizilay.org.tr/İhale İlanları internet adresinden ulaşılabilir. 

5 - İhaleye ait şartnameler “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/ 
DÜZCE” adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezimizden, “Ataç 1 Sok. No:32 
Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı 
Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve ‘’Türk Kızılayı 
Cad. No:1 Etimesgut/ANKARA’’ adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut Biriminden 
ücretsiz temin edilebilir. 

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10381/1-1 

—— • —— 
BİGBAG DOLUM OTOMASYONU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Bigbag Dolum Otomasyonu %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.12.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10370/1-1 
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116 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı “116 kalem mutfak malzemesi”, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

Kalem Numarası MALZEMENİN CİNSİ KALEM SAYISI İHALE EVRAK BEDELİ 

1. MUTFAK MALZEMESİ 116 130.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

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

alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya 

İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.12.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamına olmak kaydıyla teklifte bulunulacak olup, kısmi 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10399/1-1 
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16 ADET JENERATÖR VE 17 ADET AYDINLATMA KULESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı Destek Şube Müdürlüğü ihtiyacı 16 adet Jeneratör ve 17 adet Aydınlatma Kulesi 

teknik şartnamesine ve İşbir markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesinin, markasının, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 02.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

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

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10400/1-1 
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ELEKTRONİK SIRA ÇAĞRI SİSTEMİ (KİOSK) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 200 

adet Elektronik Sıra Çağrı Sistemini (KİOSK) ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara ve ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10401/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden: 
1 - İdarenin; 
a) Adresi: İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No: 9 ELAZIĞ 
b) Telefon ve Fax No: (0424) 2475327 - (0424) 2474796 
2 - Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, Cumhuriyet Mah. Malatya Yolu 

Caddesinde bulunan (Tapuda Sürsürü Mahallesi Ada 76 Parsel 62 kayıtlı arsa niteliğinde) 
31.947.00 m2 alanlı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. 

3 - Taşınmazın muhammen bedeli: 105.425.100,00 TL. (Yüzbeşmilyon dörtyüzyirmibeşbin 
yüz TL.) 

4 - İhale usulü: 2886 sayılı DİK.'nın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü". 
5 - Geçici teminat miktarı 10.543.000,00 TL. dir. 
6 - İhale 16/12/2016 tarihinde saat 10.00’da İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl 

Encümenince yapılacaktır. 
7 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN 
a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu, 
b) Dosya bedeli 500.00 TL. olup yatırıldığına dair makbuzu, 
c) Noter tasdikli imza sirküsünü, 
ç) Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan suretini, 
d) Tebligat için adres beyan belgesini, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile 

elektronik posta adresini, 
e) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin 

Noter tasdikli imza sirkülerini, 
g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğu gösterir belge ile imza 

sirkülerini, 
ğ) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini, 
i) İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 

D.İ.K.nın 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu; 16.12.2016 tarihinde saat 10:00'a 
kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Verilen en yüksek 3 (üç) teklif 
üzerinden ihale komisyonunca artırıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif 
İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir. 

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

9 - Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez. 
10 - İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 
11 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 
İlan olunur. 10271/1-1 
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13 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/506747 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500   Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı 
 

Sıra No Malzemenin Cinsi Ölçü Birimi Miktarı 
1 Gürültü Dozimetresi adet 2 
2 İleri Geri Kronometre (TFA 38.2017) adet 20 
3 Işık Şiddeti Ölçüm ve Kayıt Cihazı (Extech - SDL400) adet 5 
4 Nem ölçüm cihazı (Testo 635-2) adet 5 
5 El Tipi Akustik Analizör (2250-L-D30) adet 1 
6 Titreşim Ölçüm Cihazı (El-Kol & Tüm Vücut) (4447-A) adet 1 
7 Gürültü Dozimetresi Kiti (4448-B-101) adet 2 
8 Hava ve parçacık ölçüm cihazı (Kitagawa K-AP20-KIT) adet 1 
9 Termometre (Extech HD200) adet 5 
10 Hava Akımı Ölçüm Cihazı (PCE-007) adet 5 

11 Elektromanyetik Alan ve Radyasyon (EMR) Ölçer 
(Wavecontrol SMP - DMS-WCL-0901) adet 5 

12 İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı (Extech - CO250) adet 2 
13 Dijital Basınç Ölçüm ve Kayıt Cihazı (Extech - SDL700) adet 1 

 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 05.12.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 05.12.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 10387/1-1 
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9 ADET ENDOSKOPİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Endoskopi Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile 

geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/507345 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Adet Endoskopi Cihazı Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 (Kırkbeş) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 12.12.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 
(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 12.12.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 10388/1-1 
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1 ADET ÖSEFAİJİYEL BASINÇ ÖLÇÜMÜ YAPAN MEKANİK VENTİLATÖR ve 4 ADET 
ENERJİ TÜKETİMİNİ ÖLÇEN MEKANİK VENTİLATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Ösefaijiyel Basınç Ölçümü Yapan Mekanik Ventilatör ve Enerji Tüketimini Ölçen 

Mekanik Ventilatör alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 
4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/506878 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Ösefaijiyel Basınç Ölçümü Yapan Mekanik 

Ventilatör ve 4 Adet Enerji Tüketimini Ölçen Mekanik 
Ventilatör Alımı 

 
Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı 

1 Ösefaijiyel Basınç Ölçümü Yapan Mekanik Ventilatör 1 adet 
2 Enerji Tüketimini Ölçen Mekanik Ventilatör  4 adet 

 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60(Altmış) takvim 

günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 07.12.2016 Çarşamba günü, saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 



23 Kasım 2016 – Sayı : 29897 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 
(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 07.12.2016 Çarşamba günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 10389/1-1 
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1 ADET MATERİALS DESİGN YAZILIMI VE ARAYÜZÜ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Materials Design Yazılımı ve Arayüzü alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/507136 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Materials Design Yazılımı ve Arayüzü 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 09.12.2016 Cuma günü, saat: 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 09.12.2016 Cuma günü, saat: 14:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 10390/1-1 
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37 KALEM MUHTELİF FİLTRE SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüzde bulunan mevcut iş makinalarında (Komatsu Dozer 155-355, 

785-2 Komatsu Kamyon, PC 400 - Hitachi 1200, Liebher R910 Eskavatör, Komatsu 500- 800 
lastikli kepçe, 16 H Greyder) lerde kullanılmak üzere 37 Kalem Muhtelif Filtre Alım işi Açık 
İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/499272 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001    Faks: 0286-4163700 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr  
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın : 
a) Niteliği Türü Miktarı : İşletme Müdürlüğümüzde bulunan mevcut iş 

makinalarında (Komatsu Dozer 155-355, 785-2 Komatsu 
Kamyon, PC 400 - Hitachi 1200, Liebher R910 Eskavatör, 
Komatsu 500-800 lastikli kepçe, 16 H Greyder) lerde 
kullanılmak üzere 37 Kalem Muhtelif Filtre Alımı işi 

b) Teslim Yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE  
3 - İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf) 
b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve Saati : 08/12/2016 Perşembe günü saat 15:00  
d) Dosya No : 390-KÇLİ/2016-0711 
4 - İhaleye ait dokümanlar : 
Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

"Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR 10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 
Banka hesaplarına KDV dahil 100.00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 08/12/2016 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10352/1-1 
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SÜRÜCÜLÜ, YARIM OTOBÜS, MİNİBÜS VE TAKSİ  

ARAÇ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TP Batman Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/499703 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : (488) 213 27 10 (6 Hat) 
c) Elektronik posta adresi  : www.aserol@tp.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman Bölge Müdürlüğüne ait vardiyalı personelin 
çalışma yerlerine taşıması işlerinde kullanmak üzere 
2015 model ve üstü 2 adet yarım otobüs, 23 adet 

minibüs ve 10 adet taksi olmak üzere toplam 35 adet 
sürücülü araç. 

b) Yapılacağı yer : TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

c) İşin süresi ve başlama tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 2 yıldır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 20.12.2016   Saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Personel Taşıma İşi. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TP 

BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 

MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür. 

12 - Bu ihale için, İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 10386/1-1 
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THK MERSİN İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, 

Camişerif Mahallesi, 5248 Sokak No: 2 adresindeki 147 ada, 2 parsel nolu 593 m² arsa üzerinde 

inşa edilmiş, altında 7 dükkanı olan 5 katlı kargir apartman nitelikli taşınmazın satışı 08 Aralık 

2016 Perşembe günü saat 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

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

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

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Mersin Şube Başkanlığı’ndan (Camişerif Mahallesi, İstiklal Caddesi, 5248 Sokak, 

THK Mersin İşhanı Kat: 1 No: 102 Akdeniz/MERSİN) temin edebilirler. 

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

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 80 -70 

THK Mersin Şube Başkanlığı       (0 324) 233 16 63 10395/1-1 

—— • —— 
TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİDE BULUNAN 2 NOLU DEPONUN  

SAP OFİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No: 1 adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Etimesgut Yerleşkesindeki 2 nolu depo binasının SAP merkezine dönüştürülmesi işi anahtar 

teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL“ 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15.12.2016 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.12.2016 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 10393/1-1 
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ALKALİ PATRON SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Alkali Patron 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası  : 2016/493600 
Dosya no  : 1621095 
1 - İdarenin :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Alkali patron (360 adet) 
b) Teslim yeri  : Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 06.12.2016 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) 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. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
Teknik şartnamede istenen tüm belgeler. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif genel toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06.12.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
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 bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
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’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10361/1-1 
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ÖLÇÜ PANOSU SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Ölçü panosu 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/495024 
Dosya no  : 1621529 
1 - İdarenin :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ölçü panosu (1 adet) 
b) Teslim yeri  : Ttk Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü tesellüm ambarıdır. 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 06.12.2016 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı)- 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. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, malzeme için teklif edilen fiyatın en düşük 

olanıdır.  
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06.12.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
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 bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
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’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10362/1-1 
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TH70/34 GEÇMELİ ÇELİK TAHKİMAT (1000 TAKIM) SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: TH70/34 geçmeli çelik tahkimat 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/496680 
Dosya no  : 1626096 
1 - İdarenin :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : TH70/34 geçmeli çelik tahkimat (1000 takım) 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Taşkömürü 

İşletme Müesseseleri iş sahasıdır.  
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05.12.2016 Pazartesi günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) 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. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4. 2.1- ISO 9001-2008 Kalite Sistem Belgesi teklif ile birlikte verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.12.2016.2016 PAZARTESİ günü saat 15.00’a kadar Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli - taahhütlü 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 bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
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’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10363/1-1 
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RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 9 (dokuz) adet 

Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 
yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale 
açık artırma ile tamamlanabilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0312.201 18 05/287 91 77 - 0 312 287 34 49 
c) Elektronik posta adresi : mta@mta.gov.tr 
2 - İhale Konusu 9 (dokuz) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler: 
 

İhale Dosya 
No 

Son Teklif 
Verme Tarih 

ve Saati İli 
İhale Edilecek 

Jeotermal Alanın Adı 

Jeotermal Alan için 
Belirlenen Geçici 
Teminat Tutarı 
(ABD Doları ) 

2016/JA-298 04/01/2017 
11:00 Kırklareli  Kırklareli-Merkez-

Asılbeyli  40.000$ 

2016/JA-299 04/01/2017 
11:00 Kırklareli  Kırklareli-Vize-

Hasbuğa  30.000$ 

2016/JA-300 04/01/2017 
11:00 Ankara Ankara-Kızılcahamam-

Üçbaş 25.000$ 

2016/JA-301 04/01/2017 
11:00 Nevşehir Nevşehir- Kozaklı-

Karahasanlı 60.000$ 

2016/JA-302 04/01/2017 
11:00 İzmir İzmir-Dikili-Hasanağa 35.000$ 

2016/JA-303 04/01/2017 
11:00 Nevşehir Derinkuyu-

Kuyulutatlar- Suvermez 50.000$ 

2016/JA-304 04/01/2017 
11:00 Eskişehir Eskişehir-Merkez-

Türkmentokat 25.000$ 

2016/JA-305 04/01/2017 
11:00 Adana Adana-Ceyhan-Narlık 15.000$ 

2016/JA-306 04/01/2017 
11:00 Amasya Amasya-Merzifon-

Uzunyazı 30.000$ 
 
3 - İhalenin Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu 
4 - İhaleye Katılalacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil 

T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 
yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz 
şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 
ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir. 

6 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları 
Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüz lira) karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü 
Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel 
Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak 
üzere geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
değildir. 10382/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/2 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10366/1-1 

—— • —— 
Sağlık Bakanlığından: 
Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince 29/03/2016 tarihinde 

2016/59818 İhale Kayıt No ile yapılan ve 02/05/2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan "Muratlı 
Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Malzemeli Yemek Hizmeti Alım İşi" 
ihalesinde; Taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde idarenin ihtarlarına 
rağmen yerine getirmeyen, bu fiili de 4735 sayılı Kanunun 25/f maddesinde; ‘Mücbir sebepler 
dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemeli’ 
şeklinde belirtilen yasak fiil veya davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle 
sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilen; 

ÖĞÜN Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Adres: Çarşı Mah. 
Dere Yukarı Cad. Maden Suyu Küme Evleri 59/A Zemin Kat No: l Sürmene / TRABZON, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: Sürmene-590, Vergi Dai./No: Sürmene V.D./ 
652 024 8494)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Yılmaz 
BİLGİN (T.C. Kimlik No: 26756509246)'e; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21’inci ve 26’ncı maddeleri gereğince 
verilen ve 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 18. İdare 
Mahkemesinin 14/10/2016 tarihli ve E:2016/3220 sayılı: 'teminat alınmaksızın Yürütülmesinin 
Durdurulmasına’ yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 22/11/2016 tarihli Oluru ile 
kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 10428/1-1 
—— • —— 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN 

02.06.2016 tarih ve 29730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zerkon Beton ve Yapı 
Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, bu Şirketin sermayesinin yarıdan 
fazlasına sahip ortağı 17656250192 T.C. kimlik numaralı Mahmut Dağdeviren’in ve adı geçen 
Şirket adına vekaleten ihaleye teklif veren 13696068582 T.C. kimlik numaralı Cem Karataş’ın 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile bütün Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararı 
verilmesine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde 
2016/3041 Esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkur Mahkeme tarafından 05/10/2016 tarihli 
karar ile "... dava konusu işlemin, ... yürütülmesinin durdurulmasına ..." karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10384/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/260453 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Samsun/İlkadım 

Adresi 
Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. 
No: 138 

Tel-Faks 0 362 230 79 00 - 0 362 234 03 87 

Posta Kodu 55070 E-Mail dsi7@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Naturel Mühendislik İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Veysel Akbaş 

Adresi 
Halkalı Atakent Mah. 223. Cadde 
No:1 C-Blok D.4 
Küçükçekmece/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.  46144650268 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6300061530  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

376232  

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 (  ) 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. 

 10383/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/283083 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Trabzon/Ortahisar 

Adresi 
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 
Yalıncak - Ortahisar/Trabzon 

Tel-Faks 
0 (462) 334 11 05 
0 (462) 334 11 10 

Posta Kodu 61220 E-Mail dsi22@dsi.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Halil İbrahim Ural-Uras Mühendislik 

Uras Doğalgaz Proje Mühendislik 
Danışmanlık ve Servis Hizmetleri 
İnşaat Mimarlık Asansör ve Kimya 
Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 

Adresi 
2 No’lu Erdoğdu Mah. Turgut Özal 
Bulvarı No:53/A-1 Ortahisar/Trabzon 

2 No’lu Erdoğdu Mah. Turgut Özal 
Bulvarı No: 53/A-1 Ortahisar/ 
Trabzon 

T.C. Kimlik No. 47791812986 
 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

 893 028 0998 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Trabzon İnşaatçılar Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 

Trabzon Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 61/92882 17912 

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 (  ) 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. 

 10409/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10410/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10411/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10412/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10413/1-1 
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Kalkınma Bakanlığından: 
KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA  

UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR 
Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. 

Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 30 adet kadro için 
alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.  

 Bölüm Adet 
1 İKTİSAT 9 
2 İŞLETME 6 
3 MALİYE 1 
4 İSTATİSTİK 2 
5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 
6 HUKUK 1 
7 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 8 
8 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 
 TOPLAM 30  

1 - Sınava Katılma Şartları: 
Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru 

olma şartlarını haiz olması, 
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen 
bölümlerinden mezun olması, 

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz 
beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1981 ve daha sonra doğmuş olmak), 

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl 
içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış 
olması gerekmektedir. 

d) 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;  

İKTİSAT alanı için KPSSP22 puan 
türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 180 aday 

İŞLETME alanı için KPSSP23 puan 
türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 120 aday 

MALİYE alanı için KPSSP24 puan 
türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 20 aday 

İSTATİSTİK alanı için KPSSP25 puan 
türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 40 aday 

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER 

alanı için KPSSP36puan 
türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 20 aday 

HUKUK alanı için KPSSP21 puan 
türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 20 aday 

ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

alanı için KPSSP7 puan 
türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 160 aday 

İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ 

alanı için KPSSP7 puan 
türünden 80 ve üzeri puan alan ilk 40 aday 

 
yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı 

puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı 
tespit edilen adayların listesi 12/12/2016 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet 
adresinden yayınlanacaktır. 

2 - İstenen Belgeler: 
Sınava gireceklerin www.kalkinma.gov.tr internet adresindeki Planlama Uzman 

Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve 
a) Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini, 
b) KPSS sonuç belgesinin ve YDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını, 
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c) Kendi el yazısı ile hazırlanan özgeçmişini, 
ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını, 
tarayarak sisteme yüklemeleri ve 23/11/2016 tarihinden itibaren 07/12/2016 günü mesai 

bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.  
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
3 - Yazılı Sınav: 
Yazılı sınav 25/12/2016 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava 

girecekleri adresler 19/12/2016 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve 
Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. 

Yazılı sınav test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak 
soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan 
sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.  

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.kalkinma.gov.tr 
internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır.  

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, 
belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) 
başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 

4 - Sözlü Sınav: 
Sözlü sınav tarihi www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası 

girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav 
Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 
ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp 
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.  

5) Değerlendirme ve Atama: 
Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması 

alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı 
olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Giriş Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka 
bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre 
atanması suretiyle doldurulabilir. 

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması 
yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav 
sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek 
listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre 
atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 
herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı 
binası girişinde ilan edilecektir. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat 
edenlerin atamaları yapılacaktır.  

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış 
olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 69 16 - 294 69 17 - 294 69 37 - 294 69 48  
Bakanlık Internet Sayfası : www.kalkinma.gov.tr  
Bakanlık Adresi  : Necatibey Caddesi No: 110/A, 06100 Yücetepe/ 

ANKARA 10301/1-1 
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. 
Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları 
gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

1 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, 
özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet 
belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar. 
MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birime; ŞAHSEN 

başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi 
ilgili birim tarafından bildirilecektir. 

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. 
 

BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI ÜNVANI DRC. ADET AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Yrd. 

Doç. 
1 1 

Doğum indüksiyonu alan anne 

bebeklerinin kord kanında 

oksidatif stres markerlarının 

değerlendirilmesi konusunda 

çalışması olmak. 

 10359/1-1 
—— • —— 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine 
göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır. 

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. 
Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) 

kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi 
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 
başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. 
Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde 

belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır. 
İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
Başvuru için gerekli belgeler: 
1 - Dilekçe  
2 - Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; 

doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya  
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3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı) 
4 - Yabancı dil belgesi (onaylı) 
5 - 1 adet fotoğraf  
6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 
7 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi  
* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul 

tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.  
NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı 

Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile 
postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır. 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 
Hükümet Meydanı  
Ulus - ANKARA 
Tel: (312) 596 47 00 - 596 44 53 
 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler 

Siyasal Bilgiler Fakültesi     

Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Barış ve çatışma alanında çalışmaları 

bulunmak 

Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 
Yrd. Doç. 1 3 

Çatışma çözümleri ve kimlik 

alanlarında çalışmaları bulunmak 

Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 
Yrd. Doç. 1 4 

İsrail, Suriye ve devlet dışı şiddet 

kullanan aktörler alanlarında 
çalışmaları bulunmak 

Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 
Yrd. Doç. 1 5 

Özbekistan ve Orta Asya alanlarında 

çalışmaları bulunmak 

Ekonomi Bölümü Profesör 1 1 

Uygulamalı mikro iktisat, emlak 

piyasaları (gayrimenkul) ve eğitim 

ekonomisi alanlarında çalışmaları 

bulunmak. 

Ekonomi Bölümü 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı 
Doçent 1 3 

Enerji ekonomisi ve politikaları, 

hesaplanabilir genel denge modelleri 
alanlarında çalışmaları bulunmak 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.     

Psikoloji Bölümü  

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı 
Doçent 1 2 

Öğrenme, istatistik, araştırma 

teknikleri ve psikometri alanlarında 

araştırma ve yayın yapmış olmak 

Yabancı Diller Fakültesi     

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Profesör 1 1 
Kültürlerarası değişim ve dil bilimi 

konularında çalışmaları bulunmak 

 10405/1-1 
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Gedik Üniversitesinden: 
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 
yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan 
kadro tam zamanlıdır. 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Aranan Şartlar;  
• Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını İş Hukuku alanında 

yapmış olmak, Doçentliğini “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında almış olmak. 
Adayların; 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
- 1 Adet Fotoğraf 
- Nüfus Cüzdan Sureti 
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 
araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım)  ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler 

Prof. 1 

Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden 
mezun olmak, Doktorasını İş Hukuku 
alanında yapmış olmak, Doçentliğini 
“İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” 
alanında almış olmak. 

 
Başvuru adresi 
Gedik Üniversitesi 
Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı  
 
İlgili Kişi: 
Bahar ALYAR 
Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 
Tel: 0 216 4524585-86/1120 
Fax: 0 216 452 87 17 10396/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 64.04/25 
Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-158 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3453 KÜTAHYA 
Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Tatar Kasabası, Karaazat Mevkii, Karaazat Mezarının 2863 sayılı 

kanunun 7. Maddesi kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine 
ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 
49969645.168.01/2732 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum 
görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.04/25-183 sayılı yazısı ve eki, istenen 
kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi 
27.01.2016 tarih ve 44812147.202.99-2072 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarih ve 18031414-401-22806 sayılı 
yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 17.02.2016 tarih ve 86141515-
611/36870 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.03.2016 tarih ve 
52720483-250-E.1044 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 
10.02.2016 tarih ve 51091705-611.99-91896 sayılı yazısı ve eki, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 04.03.2016 tarih ve 26163249-750-Otomatik2847 sayılı yazısı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2016 tarih ve 
20913469-101.29.02-410141 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünün 21.01.2016 tarih ve 38092246.165.02-64.04/25-194 sayılı yazısı, Uşak 
Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 10.03.2016 tarih ve 62903469-170.03.01/E.573504, 19.04.2016 
tarih ve 62903469-170.03.01/E.911708 sayılı yazıları ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 11.05.2016 tarih ve 3261 sayılı kararı, Uşak Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün 26.07.2016 tarih ve 49969645.168.01/2057 sayılı yazısı ve ekleri ile 
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
Müdürlük evrakına 24.08.2016 tarih ve 4064 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Tatar Kasabası, Karaazat Mevkii, Karaazat Mezarı Arkeolojik 
Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.07.2016 tarihli rapor doğrultusunda sınırları kararımız eki 
1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenen Karaazat Mezarı Arkeolojik Yerleşiminin 
I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; alana ilişkin hazırlanan kararımız eki sit 
sınırlarını gösteren 1/25000 ölçekli harita, kadastral harita, tescil fişi ve parsellere şerh listesinin 
onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, açık 
durumda bulunan mezar yapısının kapatılmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 36.06.228 
Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016-105 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.10.2016-1523 KARS 
Kars İli, Selim İlçesi, Yolgeçmez Köyü, tapunun 176 ada, 5 parsel numaralarında da 

kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Höyüğün, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 01.09.2016 tarih 1469 sayılı tescil kararının düzeltilmesine ilişkin; Kars İl Özel 
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 19.08.2016 gün ve E.5703 sayılı yazısı, Kars 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, 26.04.2016 gün ve 934 sayılı yazı, Kars Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.06.2016 gün, 2134 sayılı ve 29.08.2016 
tarih, 2785 sayılı  Uzman Raporları okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars İli, Selim İlçesi, Yolgeçmez Köyü, tapunun 176 ada, 5 parsel numaralarında da 
kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Höyüğün, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 01.09.2016 tarih 1469 sayılı tescil kararının düzeltilmesine ilişkin; Kars Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.09.2016 tarih 1469 sayılı tescil kararında Kars İl Özel 
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ifadesi sehven Ardahan İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü şeklinde yazıldığından söz konusu kararın Kars İl Özel İdaresi 
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü olarak düzeltilmesine; 

Karar verildi. 10345/1/1-1 
————— 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 36.06.228 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016-103 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016-1469 KARS 
Kars İli, Selim İlçesi, Yolgeçmez Köyü, tapunun 176 ada, 5 parsel numaralarında da 

kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil 
edilmesine ve Kars İli, Selim İlçesi, Yolgeçmez Köyü, Mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 183 ada 3 
parselde yer alan hammadde üretim ocağının çalıştırılıp çalıştırılmayacağına ilişkin; Ardahan İl 
Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 19.08.2016 gün ve E.5703 sayılı yazısı, 
Kars Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, 26.04.2016 gün ve 934 sayılı yazı, Kars Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.06.2016 gün, 2134 sayılı ve 29.08.2016 
tarih, 2785 sayılı Uzman Raporları okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars İli, Selim İlçesi, Yolgeçmez Köyü, tapunun 176 ada, 5 parsel numaralarında da 
kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil 
edilmesine ve Kars İli, Selim İlçesi, Yolgeçmez Köyü, Mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 183 ada 3 
parselde yer alan hammadde üretim ocağının çalıştırılıp çalıştırılmayacağına ilişkin; 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca ekteki 
koordinatlı vaziyet krokisinde belirtilen şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil 
edilmesinin uygun olduğuna, söz konusu parsele “I.Derece Arkeolojik Sit Alanı” şerhi 
konulmasına, tescilli taşınmazın bulunduğu parselde herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni 
yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı No ve Tarihi : 30.09.2016 - 147 Toplantı Yeri 
Karar No ve Tarihi : 30.09.2016 - 2277 KAYSERİ 
Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Sarıkaya-Akdağmadeni Doğalgaz boru hattının projesi ile ilgili 

kurum görüşünün bildirilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması istemi üzerine Yozgat Müze 
Müdürlüğünce yapılan incelemelerde Sarıkaya İlçesi Kadıgüllü köyü sınırları dahilinde 102 ada 
66 parselde 4 adet, Erbek Köyü sınırları dahilinde 102 ada 1 parselde tespit edilen 3 adet 
tümülüsün 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesine 
yönelik Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’nün 31.12.2015 tarih 
ve 2034 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline ilişkin Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 11.07.2016 gün ve 1008 sayılı; Yozgat Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve 4956 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 28.07.2016 tarih ve 136984 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.07.2016 tarih ve 424093 sayılı; Yozgat İl Özel 
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 20.07.2016 tarih ve 6654 sayılı görüş yazıları 
ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 27.09.2016 tarih ve 4049 sayılı dosya 
inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Sarıkaya-Akdağmadeni Doğalgaz boru hattının projesi ile ilgili 
kurum görüşünün bildirilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması istemi üzerine Yozgat Müze 
Müdürlüğünce yapılan incelemelerde Sarıkaya İlçesi Kadıgüllü köyü sınırları dâhilinde 102 ada 
66 parselde tespit edilen 4 adet, Erbek Köyü sınırları dâhilinde 102 ada 1 parselde tespit edilen 3 
adet tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle sit 
fişi üzerindeki kadastral haritada koordinatlı olarak ve kararımız eki haritada koordinatlı olarak 
belirlenen şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma 
esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından 
ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Dosya No : 40.3.0.8 
Toplantı Tarihi : 25-26-27-28/10/2016-162 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27/10/2016 - 2355 NEVŞEHİR 
Kırşehir İli, Boztepe İlçesi, Hatunoğlu Köyü, tapunun 1135, 1190, 1191, 1192, 1193, 

1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201 parsellerinde bulunan mülkiyeti özel mülkiyete 
ve Maliye Hazinesine ait olan tescilli Hatunoğlu Höyüğünün sit sınırlarının I.Derece Arkeolojik 
Sit olarak sayısallaştırılması talebine ilişkin; Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nün 27.05.2016 gün ve 2123 sayılı uzman raporu, Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.05.1988 gün ve 191 sayılı kararı, Kırşehir Valiliği Kadastro 
Müdürlüğü’nün 09.06.2016 gün ve 1349134 sayılı yazısı ve ekleri, Kırşehir İl Özel İdaresi İmar 
ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 22.09.2016 gün ve 6232 sayılı yazısı, Kırşehir Valiliği İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 21.09.2016 gün ve 12862 sayılı yazısı, Kırşehir 
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.09.2016 gün ve 20461911 sayılı yazısı, Boztepe 
Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 26.09.2016 gün ve 2111258 sayılı yazısı, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2016 gün ve 433262 sayılı yazısı okundu. Ekleri(Tescil Fişi, 
Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kırşehir İli, Boztepe İlçesi, Hatunoğlu Köyü, tapunun 1135, 1190, 1191, 1192, 1193, 
1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201 parsellerinde bulunan mülkiyeti özel ve Maliye 
Hazinesine ait tescilli Hatunoğlu Höyüğünün ekli kadastral kroki üzerinde gösterildiği şekliyle 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılması işleminin ve bu doğrultuda hazırlanan sit 
fişinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi 
kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 20.10.237 
Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 142 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 5645 AYDIN 
Denizli İli, Tavas İlçesi, Yorga Mahallesi, Devlengeç, Karaardıç ve Sekke Yolu 

Mevkii’lerinde yer alan ve Denizli Müze Müdürlüğünce Uzmanlarınca tespiti yapılan ve kadastral 
haritada I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak önerilen Kydramos Antik Kenti ve 3 adet 
Tümülüsün yer aldığı öneri sit sınırları içerisindeki taşınmazların tesciline ilişkin Denizli Valiliği 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.06.2016 tarih ve 2737 sayılı yazısı ve eki Denizli Müze 
Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 25.05.2016 tarihli teknik rapor, Aydın Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 24.10.2016 tarihli raporu okundu. 
Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

 Denizli İli, Tavas İlçesi, Yorga Mahallesi, Devlengeç, Karaardıç ve Sekke Yolu 
Mevkii’lerinde yer alan Kydramos Antik Kenti ve 3 adet Tümülüsün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 
gösterdiğinden, kararımız eki 1/2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirtildiği şekliyle I. ve III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları 
içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, Denizli İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.06.2016 tarih ve 2737 sayılı yazısı eki 25.05.2016 tarihli 
Müze Müdürlüğü uzman raporunda belirtilen alanlarda kaçak kazı yapan ve yaptıranlar hakkında 
suç duyurusunda bulunulmasına, can ve mal güvenliğini tehdit eden kaçak kazı çukurlarının yasal 
sürecin tamamlanmasından sonra ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili Belediyesince 
kapatılmasına, söz konusu alandaki kaçak kazıların önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca gerekli 
olan güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınmasına, Yorga Mahallesi sokaklarında, camisinde, 
evlerin duvar ve bahçelerinde; in-situ konumda olmayan sütun, sütun başlıkları, steller ve mimari 
elemanlar vb. ile camiinin karşısındaki 18 numaralı evin duvarında yer alan yazıtın korunmasına 
yönelik yürütülecek işlemlerin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 25 
sayılı ilke kararı gereğince ilgili Müze Müdürlüğünce değerlendirilmesi ve sonucundan Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  26.00.3946 
Toplantı Tarihi ve No : 05.09.2016 - 204 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 05.09.2016 - 4351 ESKİŞEHİR 
Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yahnikapan Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen 

Potolöz Mevkii Yerleşim Alanı’nın öneri sit sınırlarının değerlendirilmesine ilişkin Eskişehir 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.12.2015 tarihli raporu, 
Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun söz konusu alanın tescil niteliğinin 
III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit olacak şekilde hazırlanacak bilgi ve belgelerin kurulumuza 
iletilmesinin istendiği 18.02.2016 tarih ve 3837 tarihli Kurul Kararı, 21.07.2016 tarih, 6483 sayılı 
dosya inceleme raporu ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları okundu, 
koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yahnikapan Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve 
2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın 
“Potolöz Mevkii Yerleşim Alanı” adıyla III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, 
hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın 
uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 
Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 
ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin yürürlükteki İmar 
Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun 
olduğuna, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve 
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  03.04.223 
Toplantı Tarihi ve No : 18.05.2016 - 197 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.05.2016 - 4183 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Sütlaç Köyü’nde yer alan ve Kurulumuzun 15.08.2013 

tarih ve 1724 sayılı Kararıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Sütlaç Höyük’ün 
mevcut sit sınırlarını çevreleyen III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit önerisini içeren Afyonkarahisar 
Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 28.08.2014 tarih ve 24632497-165/1039 sayılı yazısı 
ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 27.08.2014 tarihli raporu, kurum görüşü yazıları ile 
Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.05.2016 tarih ve 
4683 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, fotoğrafları görüldü, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Sütlaç Köyü’nde yer alan ve Kurulumuzun 15.08.2013 
tarih ve 1724 sayılı Kararıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Sütlaç Höyük’ün 
mevcut sit sınırlarını çevreleyen alanın III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, yeniden 
hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın 
uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 
Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki 
ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin Plansız Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun 
olduğuna, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi 
bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  05.02/143 
Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016 - 161 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.10.2016 - 3775 SAMSUN 
Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Yeniköy Köyü sınırları içerisinde Amasya Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca 613, 614, 615 parsellerde tespit edilen Roma Dönemi Yerleşim 
Alanının III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Amasya Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.06.2016 gün ve 1532 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin 
iletildiği, Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.08.2016 tarih ve 4756 sayılı, 
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 11.08.2016 tarih ve 
428268 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 15.08.2016 tarih ve 195786 sayılı, Devlet Su 
İşleri 7.Bölge Müdürlüğünün 23.08.2016 tarih ve 565884 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 9731 sayılı  yazıları, Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 06.10.2016 tarih ve 390 sayılı dosya 
inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Yeniköy Köyü sınırları içerisinde Amasya Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca 613, 614, 615 parsellerde tespit edilen Roma Dönemi Yerleşim 
Alanının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 
sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine III. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.02/333 
Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 3851 SİNOP 
Sinop İli, Boyabat İlçesi, Düzkaraağaç Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 113 ada, 5 parselde tespit edilen Tümülüs’ün I. Derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.08.2016 gün ve 
2600 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 22.08.2016 
tarih ve 202623 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünün 21.09.2016 tarih ve 620786 sayılı,  
Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 09.09.2016 tarih ve 3170 sayılı yazıları, 
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 05.0.210016 tarih ve 
384 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Düzkaraağaç Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca 113 ada, 5 parselde tespit edilen Tümülüs’ün ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada 
sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa 
kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.05/128 
Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 3853 SİNOP 
Sinop İli, Gerze İlçesi, Sarnıç Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 125 ada, 115 parselde tespit edilen Tümülüs’ün I. Derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesi ve Tümülüs’teki ağaçların kesimine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 04.08.2016 gün ve 2600 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. 
Bölge Müdürlüğünün 22.08.2016 tarih ve 202624 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünün 
21.09.2016 tarih ve 620786 sayılı,  Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
09.09.2016 tarih ve 3173 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanının 05.0.210016 tarih ve 386 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu 
okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Gerze İlçesi, Sarnıç Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca 125 ada, 115 parselde tespit edilen Tümülüs’ün ekli 1/1000 ölçekli kadastral 
haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa 
kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,  Tümülüs üzerindeki ağaçların kesimine 
yönelik Sinop Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlanan raporda nesli tükenmekte olan endemik 
karakterli türe rastlanılmadığı belirtildiğinden bahsi geçen ağaçların kesiminin müze denetiminde 
yapılabileceğine, ekte belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarının geçerli 
olduğuna karar verildi 

SİNOP İLİ, GERZE İLÇESİ, SARNIÇ KÖYÜI. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI 
GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararının 1. Maddesine göre: 
I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 

sit alanlarıdır.  
Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 
yapılamayacağına, ancak;  

a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 
değerlendirilmesine,  

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 
yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 
alınabileceğine, 

ç) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 
ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, 
açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak 
yapılabileceğine, 

e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık 
mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,  

f) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.00/694 
Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 3832 SİNOP 
Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Hürriyet Sokakta, kurulumuzun 01.04.2016 tarih ve 

3368 sayılı kararı ile III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 100 ada, 90 parselin (eski 
5 parselin) anıt eser olarak tescili ile devamında, 100 ada, 35, 83, 107, 108, 110, 177, 178 
parsellerin III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ve yapılaşma talebine yönelik Sinop 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.06.2016 gün ve 2144 sayılı yazısı, kurum 
görüşünün iletildiği Sinop Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2016 tarih ve 2606 
sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.08.2016 tarih ve 2981 sayılı 
yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 11.10.2016 
tarih 398 sayılı inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Hürriyet Sokakta, kurulumuzun 01.04.2016 tarih ve 
3368 sayılı kararı ile III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 100 ada, 90 parselin (eski 
5 parsel) anıt eser olarak tesciline, devamındaki 100 ada, 35, 83, 107, 108, 110, 177, 178 
parsellerin ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 
sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine III. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, 
tescilli 100 ada, 90(eski 5 parsel) parselde ortaya çıkarılan 4 adet duvar kalıntısı ve 3 adet 
mekansal alanı koruyacak şekilde hazırlanacak mimari projenin kurulumuza sunulması 
gerektiğine karar verildi. 

III. derece arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 
Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararının III. maddesinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  35.03/1187 
Toplantı Tarihi ve No : 21/10/2016 - 191 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21/10/2016 - 5144 İZMİR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2016 - 172 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 09.11.2016 - 3140 SİVAS 
Dosya No : 60.04.296 
Tokat İli, Niksar İlçesi, Kültür Mahallesinde sit alanı dışında bulunan tonozlu yapının 

incelenerek tescil edilmesi istemini içeren Niksar Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğü’nün 
12.01.2016 tarihli ve 11 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 
08.05.2016 tarihli ve 589 sayılı inceleme raporu, tescile esas Kurum görüş yazıları okundu, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Niksar İlçesi, Kültür Mahallesindeki Su Kaynağı Tonozlu Yapı’nın 2863 sayılı 
Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapı grubunun 2. Grup Yapı olarak 
belirlenmesine, hazırlanan anıt fişinin onaylanmasına, korunma alanının kararımız eki imar 
durumu haritasında işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2016 - 162 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16.06.2016 - 2907 SİVAS 
Dosya No : 58.06.01 
Sivas İli, Kangal İlçesi, Yukarıhöyük Köyü, Köyiçi Mevkii, Kayseri Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulun’ nun 07.06.1988 tarih ve 200 sayılı kararıyla arkeolojik sit olarak 
tescil edilen Yukarıhöyük Köyü Höyüğü’ nde yapılan uygulamaların değerlendirilmesini isteyen 
Sivas Valiliği Müze Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 1571 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu 
raportörünün 14.06.2016 tarihli ve 462 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Yukarıhöyük Köyü, Köyiçi Mevkii, Yukarıhöyük Köyü Höyüğü’ 
ne yapılan izinsiz uygulamaların Sivas Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına, tahribata 
yol açanlar hakkında 2863 sayılı kanunun 9. Maddesi gereği soruşturma açılmasına, soruşturma 
açıldıysa sonucu hakkında kurulumuza bilgi verilmesine; 

Sit sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. 
derece arkeolojik sit olarak güncellenmesine,  Yukarıhöyük Köyü Höyüğünün I. derece arkeolojik 
sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 
- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  
- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 
verildi.             
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17/06/2016 - 163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 17/06/2016 - 2934 SİVAS 
Dosya No :60.06/69 
Tokat İli, Turhal İlçesi, Bahçebaşı Köyü, Cinevi Mevkiinde, 1624 nolu parsel ve tapulama 

harici alanda yer Kurulumuzun 19.11.2015 tarih ve 2533 sayılı kararıyla, I. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilen Bahçebaşı Yerleşim Alanı’ nın bir bölümünün bulunduğu 1624 nolu 
parselin satış işlemlerine ilişkin kurum görüşümüzün bildirilmesini istemini içeren Tokat Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.12.2015 tarih 34566755-166.08/3198 sayılı yazısı, Turhal 
Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 06.11.2015 tarih 65058818-000-1762 sayılı yazısı, Kurul 
Kararımız İle belirlenen sit sınırının sit alanı ile örtüşmediğinin anlaşıldığı, sit sınırının 
güncellenmesine ilişkin belgelerin gönderildiği Tokat Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ nün 
01.04.2016 tarih 34566755-168/989 sayılı yazısı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 
15.06.2016 tarihli ve 463 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Turhal İlçesi, Bahçebaşı Köyü, Cinevi Mevkiinde, 1624 nolu parsel ve tapulama 
harici alanda yer Kurulumuzun 19.11.2015 tarih ve 2533 sayılı kararıyla, I. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilen Bahçebaşı Yerleşim Alanı’ nın sit sınırının 1/1000 ölçekli kadastral 
haritada belirlendiği şekliyle güncellenmesine, satış işlemleri yapılmak istenen 1624 parsel nolu 
taşınmazın bir bölümünün Bahçebaşı Yerleşim Alanında kaldığından sit alanında kalan kısmının 
satışının uygun olmadığına, sit alanı dışında kalan kısmının sit sınırına göre ifraz edilmesi 
koşuluyla satışının yapılabileceğine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  06.00/2455 
Toplantı Tarihi ve No : 18.08.2016 - 173 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.08.2016 - 2166 ANKARA 
Ankara İli, Altındağ İlçesi, Peçenek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan şelale 

Mevkiinde tespiti yapılan alanın tesciline ilişkin, Jandarma Genel Komutanlığı, Altındağ İlçe 
Jandarma Komutanlığı’nın 03.03.2016 gün ve 579 sayılı yazısı ve eki, Ankara II Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.04.2016 gün ve 2455 sayılı 
raporu raporu, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.04.2016 gün 
ve 1987 sayılı kararı, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk 
beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.05.2016 gün ve 920 sayılı dağıtımı 
gerekli yerlere yapılan kurum görüşü yazısı, anılan yazıya cevaben alınan kurum görüşleri; İller 
Bankası Anonim Şirketi, Mekânsal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 12.05.2016 tarih ve E.11602 
sayılı yazısı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Alt Yapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’nün 18.05.2016 tarih ve 37194 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2016 tarih ve E.416940 sayılı yazısı,  Ankara Valiliği, 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.05.2016 tarih ve 479 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün 20.05.2016 gün ve 346964 
Sayılı yazısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıklar Daire Başkanlığı Plan ve 
Proje Şube Müdürlüğü’nün 25.05.2016 gün ve E.2105 Sayılı yazısı, Ankara II Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 02.08.2016 gün ve 2928 sayılı 
dosya inceleme raporu okundu,  dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ankara İl, Altındağ İlçesi, Peçenek Mahallesi Şelale Mevkiinde tespiti yapılan alana 
ilişkin karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25.000 ölçekli haritanın ve tescil fişinin 
onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” 
olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.08.2016 - 174 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.08.2016 - 2187 ANKARA 
Çorum İli, Dodurga İlçesi, Berk Köyü, Boz Hali Tepe Mevkii, Kurbantepe Höyük’ün 

tesciline ilişkin, Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 1044 
sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 06.04.2016 tarihli raporu, Ankara II Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 tarih ve 1832 
sayılı dosya inceleme raporu, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
10.05.2016 tarih ve 2031 sayılı kararı, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 
13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi 
gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki 
Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.05.2016 tarihli 
ve 1051 sayılı dağıtımı gerekli yerlere yapılan kurum görüşü yazısı, anılan yazıya cevaben alınan 
kurum görüşleri; Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 30.05.2016 gün ve E. 
127379 sayılı yazısı, Çorum Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 31.05.2016 
gün ve 6535 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekânsal Planlama Dairesi 
Başkanlığı’nın 03.06.2016 tarih ve E.13734 sayılı yazısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 08.06.2016 gün ve 42431 sayılı yazısı, 
Çorum Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 17.06.2016 gün ve 1426142 sayılı yazısı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, XI. Bölge Müdürlüğü’nün 20.06.2016 tarih ve 128397 sayılı yazısı, Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve E.421234 
sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge 
Müdürlüğü’nün 25.07.2016 gün ve 490532 sayılı yazısı, Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 28.07.2016 gün ve 716 sayılı yazısı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 19.07.2016 tarih ve 2761 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu,  dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli, Dodurga İlçesi, Berk Köyü, Boz Hali Tepe Mevkii, Kurbantepe Höyük’e 
ilişkin karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25.000 ölçekli haritanın, 1/2500 ölçekli krokinin 
ve tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi 
yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.08.2016 - 174 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.08.2016 - 2188 ANKARA 
Çorum İli, Laçin İlçesi, Mescitli Köyü, Ödemiş Mevkii, Hamamtepe Höyük’ün tesciline 

ilişkin, Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 1044 sayılı yazısı 
ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 06.04.2016 tarihli raporu, Ankara II Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 tarih ve 1832 sayılı 
dosya inceleme raporu, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
10.05.2016 tarih ve 2032 sayılı kararı, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 
13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi 
gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki 
Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.05.2016 tarihli 
ve 1051 sayılı dağıtımı gerekli yerlere yapılan kurum görüşü yazısı, anılan yazıya cevaben alınan 
kurum görüşleri; Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 30.05.2016 gün ve E. 
128391 sayılı yazısı, Çorum Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 31.05.2016 
gün ve 6536 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekânsal Planlama Dairesi 
Başkanlığı’nın 06.06.2016 tarih ve E.13860 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün01.06.2016 gün ve 372768 sayılı yazısı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 
08.06.2016 gün ve 42431 sayılı yazısı, Çorum Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 17.06.2016 gün 
ve 1426123 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, XI. Bölge Müdürlüğü’nün 20.06.2016 
tarih ve 128397 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve E.421250 sayılı yazısı, Çorum İl Özel İdaresi, İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 25.07.2016 gün ve E. 7787 sayılı yazısı, Ankara Valiliği, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 28.07.2016 gün ve 715 sayılı yazısı, Ankara II Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 16.08.2016 tarih ve 3131 
sayılı dosya inceleme raporu okundu,  dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli, Laçin İlçesi, Mescitli Köyü, Ödemiş Mevkii, Hamamtepe Höyük’e ilişkin 
karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25.000 ölçekli haritanın ve tescil fişinin 
onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” 
olarak belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/50)
–– Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/11/2016 Tarihli ve 2016/71 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 17/11/2016 Tarihli ve 2015/889 Başvuru Numaralı

Kararı

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


