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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Aralık 2016
ÇARŞAMBA

Sayı : 29911

       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9513

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9525

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9528

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9421

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9568

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/720

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Faruk ÖZLÜ

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/744

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/826

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                         Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/723

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/773

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ

                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/774

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/729

06/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/730

06/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/731

06/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/775

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/733

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/586

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/777

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/778

06/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                  Recep AKDAĞ

                Başbakan                                         Sağlık Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim kurul sistemi halinde yapılır. Bir ders kurulu

içerisinde sınavlar klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı, yapılandırılmış klinik

sınav veya bu usullerden bir kaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır. Ders kurullarında başarı

notu 100 tam not üzerinden 60’tır. Başarı durumu değerlendirilmesinde, 21 inci maddedeki

notlar uygulanır. Öğrencinin ders kurulu başarı notu ders kurulu içindeki derslerin ağırlıklarına

göre hesaplanır. Tüm sınavların not ağırlıkları ders yılı başında tıp eğitimi anabilim dalı baş-

kanlığının görüşü dikkate alınarak Dekanlıkça belirlenir. Ders kurulu sınavlarında başarısız

olanlar yıl sonunda bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavları son ders kurulunun biti-

minden en az on iş günü sonra yapılır. Bütünleme sınavları yazılı,  sözlü/uygulamalı ve yapı-

landırılmış klinik sınav şeklinde yapılır. Bütünlemeye kalan öğrencinin başarı durumu hesap

edilirken kurullar için belirlenen ağırlıklar kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/11/2010 27766

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/8/2011 28016

2- 9/7/2013 28702

3- 26/10/2015 29514
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Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin son cümlesinde ge-

çen “belgelemeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “durumunda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı dille öğretim yapılan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan prog-

ramlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında bulunan öğrenciler, Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi olurlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Bu öğrencilerin ders kaydı ile ilgili işlemler 28 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin sadece otomasyon sisteminden ders kaydını yaptırması ya da sadece

katkı payı/öğrenim ücretini ödemiş olması kayıt yenileme için yeterli değildir. Kayıt yenileme

için her ikisinin de yerine getirilmiş olması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini,

akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini öde-

meyen öğrencilerin o dönem için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenci öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği

yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerden her bir dönem için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci

örgün öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Kendi imkânı ile öğrenim görmek

üzere Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları ile kayıt olan öğrencilerden, birinci veya ikinci

öğretim ayrımı yapılmaksızın, her bir dönem için katkı payı/öğrenim ücreti alınır.
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(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birimin yönetim kurulunun

teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin

ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanmış

ilân üzerine yazılı başvuruya dayalı olarak yeniden kimlik kartı verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yabancı dil öğretimi; Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli ya-

bancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden baş-

lamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki

yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını

azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi

altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun ola-

bilmeleri için, hiç almadıkları ve/veya devam koşulunu yerine getirmedikleri için sınav hakkı

elde edemedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun ola-

bilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları (FF), (FD), (K) notu

aldıkları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Sınavda alınan

notlar harf notuna çevrilir. Yarıyıl/yıl içinde alınan notlar hesaba katılmaz.

(4) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam

koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam

koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, iki ile beş dersi kalan öğrencilere

üç yarıyıl, ek sınavları almadan iki ile beş dersi kalan öğrencilere ise dört yarıyıl (sınıf geçme

esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre tanınır. Verilen ek süreler so-

nunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek süre

verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıt-

larını yaptırmak zorundadırlar.
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(6) Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, öğrencilik

hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet

için gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem

(sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını

yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğrenciler sınavlarına ka-

tılmak istedikleri dersleri dönem başında dilekçe ile kayıtlı oldukları birime bildirmek zorun-

dadırlar.

(8) Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha

önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste

veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hak-

larından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Bu durumda olan öğrencilerin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(9) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-

daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Seçmeli dersler, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen derslerdir.

Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür

ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Ders planlarında seçmeli derslerin, mezuniyet

için alınması gereken toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenmesi esastır.

Seçmeli dersler aynı düzeydeki bir başka bölümün veya programın dersi de olabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Ders planları, ilgili alt kurulların önerileri dikkate alınarak ilgili kurul tarafından

her yıl mayıs ayına kadar belirlenir ve Senatonun onayından sonra kesinleşir. Bununla birlikte

önceki yıllarda belirlenmiş olan ders planlarında; bilim alanında oluşan gelişmeler nedeniyle

öğretime başlanacak yıl için zorunlu değişiklikler yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Ders yükü, öğrencinin her dönemde alacağı ders yükü, ait olduğu

bölümün veya programın ders planında belirtilen AKTS kredi yüküdür.

(2) Ders alma işlemi, öğrenci otomasyon sisteminden, öğrenci tarafından yapılır.
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(3) Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki zorunlu dersleri tekrarlama veya ilk defa alma du-

rumunda olan öğrenci; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Çakışma nedeniyle

ders kaydı yapamayan öğrencinin, çakışmayan en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı

ile en fazla bir üst yarıyıldaki/yıldaki derslere kayıt yaptırmasına izin verilir. Öğrencilere, ilgili

birimin Fakülte/Bölüm/Program Kurulları tarafından denkliği kabul edilen dersleri, Üniversi-

tenin diğer bölümlerinden almalarına izin verilir. Ancak lisans öğrencileri önlisans programla-

rından, önlisans öğrencileri lisans programlarından ders alamaz. Üst yarıyıl/yıldan ders alma

üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren başlar. Ders muafiyeti uygun görülen öğrenciye, muaf

olduğu AKTS kredi yükü kadar, bir üst yarıyıldan/yıldan ders almasına izin verilir. Buna göre;

GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz sadece başarısız olduğu dersler ile ko-

şullu geçtiği dersleri (DD, DC) alabilir. Öğrencilerden;

a) GANO’su 1.80-1.99 arası olanlara, 30 AKTS,

b) GANO’su 2.00-2.49 arası olanlara, 36 AKTS,

c) GANO’su 2.50-2.99 arası olanlara, 40 AKTS,

ç) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS

kredi yükü kadar ders almasına izin verilir.

(4) Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan me-

zun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse

de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders arttırabilirler.

(5) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar ile bu ders-

leri döneminde alamayan öğrenciler, yerine konulan eşdeğer derslerden sorumlu olurlar.

(6) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde kapanan seçmeli derslerini iptal

ederek, açık bulunan seçmeli veya zorunlu derslere kayıt yaptırabilir.

(7) Dönemsel seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alınması durumunda;

alınan dersler arasından en yüksek nota sahip olan derslerin dönemsel seçmeli ders sayısı kadarı

GANO hesabına katılır.

(8) Öğrenciler süresinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam ede-

mez ve bu derslerin sınavlarına giremezler.

(9) Kuramsal ve uygulama kredisi olmayan ders ve stajlar genel akademik not ortala-

masına katılmaz.

(10) İzledikleri müfredat programından, almaları gereken tüm derslere ait yükümlülük-

lerini yerine getiren, ancak ders planlarındaki değişikliklerden dolayı, mezuniyet için bu Yö-

netmelikte belirtilen en az AKTS kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciler, eksik kalan AKTS

kredi yüklerini Sosyal-Kültürel Seçmeli Havuzundan alacakları ders/dersler ile tamamlamak

zorundadırlar.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek için daha önce aldıkları

ve başardıkları veya muaf oldukları derslere, yeniden kayıt olabilir. Öğrencinin bu derslere ye-

niden kayıt yaptırabilmesi için devam ve belirlenen yarıyıl/yıl içi ölçme araçları etkinliklerini

yerine getirmesi gerekir.

(3) Ders ve/veya uygulamada devam şartlarını yerine getirmiş olan ancak başarısızlık

nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin bu derslere yeniden kayıt yaptırabilmesi için devam

ve belirlenen yarıyıl/yıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci, onikinci ve onüçüncü

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın

ders planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı gün-

de; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında okutulan

derslerin sınavları hariç, aynı yarıyıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir.”

“(12) Birim yönetim kurulları tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden ya

da sağlık raporu ile belgelediği sorunlarından dolayı ara sınava giremeyen öğrencilere maze-

retinin bitim tarihini izleyen en geç yedi iş günü içinde kayıtlı oldukları birime başvurmaları

koşulu ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek

sınavlar için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

(13) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, birim yönetim ku-

rulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın/yılın en geç son haftasına kadar ma-

zeret ara sınavları yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin

(5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) (M) Muaf: Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda al-

dığı ve bölüm/program başkanlığının önerisi ile birim yönetim kurulunca denkliği tanınan, an-

cak harf notu karşılığı olmayan derslere verilir. (M) GANO hesabına katılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) %10 başarı değerlendirmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari ders-

lerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu iti-

barıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde

birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder. Ya-

bancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı

hükümleri uygulanır.
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b) %10 başarı değerlendirmesinde bakılan yarıyıl sonunda öğrenciler, dönem ortala-

masına göre belirlenir. Dönem ortalaması 2.50 altında olan öğrenci değerlendirmeye alınmaz.

c) Öğrenci değerlendirmenin yapıldığı dönem ve önceki dönemlere ait bütün derslerini

almış ve başarmış olmalıdır.

ç) Güz yarıyılı sonunda %10’a giren öğrenciler tespit edilirken güz yarıyılı sonu sınav-

ları ile bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi arasında sürenin kısa olması nedeniyle listeler bahar

yarıyılı başlangıcından itibaren on gün içerisinde tespit edilir. Öğrencinin bahar yarıyılında

ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücreti iadeleri bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

d) Öğrenci sayısı belirlenirken azami öğrenim süresini aşan öğrenciler değerlendirmeye

alınmaz.

e) Üstten alınıp başarısız olunan dersler %10 değerlendirmesini etkilemez, yarıyıl or-

talamasına bakılır.

f) Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrencilerin notlarının intibakının gecik-

mesi, birim yönetim kurulu kararı ile not değişikliği ve benzeri nedenlerle notların sisteme geç

işlenmesi durumunda %10’a giren öğrenci listesine alınamayan öğrencilerin durumları öğren-

cinin başvurusu üzerine birim yönetim kurulunca değerlendirilir.

g) %10 değerlendirmesinde son sıradaki öğrenci ile aynı ortalamaya sahip öğrenciler

de değerlendirmeye alınır.

ğ) %10 listelerinin açıklanmasından sonra itirazlar on gün içerisinde birim öğrenci işleri

bürolarına yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Normal öğrenim süreleri dikkate alınarak, bütünleme sınavları ve

yaz öğretimi hariç, güz ve bahar dönemi sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00-3.49 olan-

lar, onur öğrencisi; 3.50 ve daha yüksek olanlar, yüksek onur öğrencisi sayılır. Üst yarıyıllardan

ders alan başarılı öğrenciye dönemsel AKTS yükü gözetilmeksizin onur/yüksek onur belgesi

verilir. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir dönemde disiplin cezası al-

maması ve bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri almış ve başarmış olmaları gerekir.

(2) Bu öğrencilerin listesi, ilgili birim tarafından her dönem sonunda ilan edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik; li-

sans programında en az 240 AKTS kredilik; Veteriner Fakültesinde en az 300 AKTS kredilik;

Tıp Fakültesinde ise en az 360 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması

en az 2.00 olan ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getiren

öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması, diploma eki ve not durum

belgesi (transkript) verilir.
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(2) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, birimi, bölümü ve/veya programı,

ön lisans/lisans derecesi ve varsa sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve

diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı,

soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ile

Öğrenci İşleri Daire Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları Rektör ve

dekan, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuvar mezunlarının diplomaları Rektör

ve müdür tarafından imzalanır.

(3) Diplomalara soğuk damga ve sıcak hologram uygulanır.

(4) Mezun olan öğrenciler, diplomalarını mezun oldukları birimden şahsen veya noter-

den düzenlenen vekâletnameyle tayin ettikleri vekil aracılığı ile alır.

(5) Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan yerel veya

ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilânı ve nüfus cüzdan suretlerini ekledikleri yazılı baş-

vuruya dayanarak; diplomanın tahrip olması halindeyse eski diploma ve nüfus cüzdan suretle-

rini ekledikleri yazılı başvuruya dayanarak “ikinci kez düzenlenmiştir” ibaresi yer alan diploma

hazırlanır. Yeniden düzenlenecek diplomalarda öğrencinin sicil ve mezuniyet bilgileri koruna-

rak işlem yapılır.

(6) Mezuniyetten sonra evlilik veya mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliğine

ilişkin evraklar ile ilgili birime başvurulması halinde diplomanın arkasına tarih konularak de-

ğişikliğe ilişkin şerh düşülebilir. Değişikliğe ilişkin evraklar ile diploma; şerh düşülmek, im-

zalanmak ve onaylanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Diploma defte-

rinde her iki birim tarafından da gerekli açıklama işlemi yapılır.

(7) Mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmalarının ve sınavların başarılmasına,

varsa stajların tamamlanmasına bağlı olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mezun edil-

diği tarihtir.

(8) Çift anadal lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ikinci anadala ilişkin ilgili

bölümün/programın ders planında teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan AKTS kredi

alt sınırı kadar dersi başarması ve gerekli GANO’yu sağlaması gerekir.

(9) Öğrencinin yazılı başvurusu ile genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek amacıyla

yaz öğretiminden yararlanma isteğinin ilgili birim yönetim kurulunun uygun bulması halinde

mezuniyet işlemleri yaz öğretiminden sonraki akademik başarısına göre yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birimin yönetim
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kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğ-

renim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden

çıkarma cezası almış olan öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ili-

şikleri kesilir.

(2) Kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunan öğrencilerin kendi isteği

ile Üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birime

dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sı-

rasında verdikleri belgelerden sadece lise diplomasının arkasına işlem yapılarak geri verilir.

Diplomanın fotokopisi aslı gibidir onaylanarak öğrencinin dosyasında saklanır.

(3) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların öğrenci dosyası, geçiş yaptığı yük-

seköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün

birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, Fakülte için belirlenen hükümlere göre yürütülür.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Azami süre

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami süre-

lerinin hesaplanmasında 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı esas alınır.

Ders alma

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) GANO’su 1.99 ve altında olan 2015-2016 Eğitim-Öğretim

Yılı ve öncesi kayıtlı öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri tekrar eder ve kredi yükü 30

AKTS’yi geçemez. Bu öğrenci üst sınıftan ders alamaz.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/8/2014 29098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/7/2015 29408
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından: 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/49)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/52) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kap-
samında alınan kesin önlem kararının yürürlüğe konulması ile bu karara temel teşkil edecek
bilgi ve bulguların ortaya konulmasıdır.

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

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

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

kında Kanunu,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

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

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8207.50.60.00.00 GTİP altında kayıtlı “metal işlemeye

mahsus, iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden olan delmeye mahsus aletler” (matkap uçları)
ve 8207.70.31.00.19 GTİP altında kayıtlı “metal işlemeye mahsus diğer parmak frezeler” (par-
mak frezeler) için sırasıyla 6 ABD Doları/Kg ve 10 ABD Doları/Kg dampinge karşı kesin ön-
lem 4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) ile yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yerli üretici Makine Takım Endüstrisi A.Ş.’nin söz konusu önlemin süresinin uza-
tılmasına yönelik bir NGGS açılması talebi üzerine başlatılan ilk NGGS, 31/12/2010 tarihli ve
27802 5 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-
mesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2) ile sonuçlandırılarak yürürlükteki dampinge karşı
kesin önlemin 5 yıl süreyle aynen devam etmesine karar verilmiştir.
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(3) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve
29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ve bu kap-
samda önlemin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta
öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde
bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Yerli üretici Makine Takım Endüstrisi A.Ş. firması, yürürlükteki önlemin uygula-
madan kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam etmesinin veya ye-
niden oluşmasının muhtemel olduğunu iddia ederek Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde
mezkûr ürünlerde ÇHC’ye karşı NGGS açılması talebinde bulunmuştur.

(5) Bu kapsamda bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu ürün-
de dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla Makine Ta-
kım Endüstrisi A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilen başvuru üzerine, 30/12/2015 tarihli ve
29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2015/52) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince
önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 20 nci maddesi

çerçevesinde başvuru sahibi Makine Takım Endüstrisi A.Ş. ve şikâyete destek veren Oralsan
Makina Takım Sanayi Ticaret A.Ş. firmalarının Türkiye üretiminin tamamını gerçekleştirdiği
ve bu kapsamda, Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümlerince Makine Takım Endüstrisi A.Ş.
firmasının yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Anılan firma bu
Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, önlem konusu ürünün Bakanlık ta-

rafından bilinen ÇHC’de mukim üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına
ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini te-
minen ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunul-
muştur.

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

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

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

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalardan
kendilerine soru formu gönderilmiş olanların 7’sinden soru formuna yanıt alınmıştır.

(6) Soruşturma döneminde ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen ÇHC’de yerleşik üre-
tici/ihracatçı firmalara soru formu gönderilmiş ancak hiçbir firmadan yanıt alınmamıştır.

(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-
nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “Ni-
hai Bildirim Raporu” 10/8/2016 tarihinde ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Söz konusu
bildirim, soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bil-
diren ithalatçılar ile YÜD’e iletilmiştir.

(8) Taraflardan Nihai Bildirim Raporuna ilişkin herhangi bir görüş alınmamıştır.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-

lenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin
ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olma-
yan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
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Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici

Makine Takım Endüstrisi A.Ş. firmasının üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama so-
ruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi 
MADDE 8 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012-
30/9/2015 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürünler; 8207.50.60.00.00 GTİP altında yer alan

“delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal
işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar” (matkap uçları) ile
8207.70.31.00.19 GTİP altında yer alan “frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus
olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri” (parmak frezeler)
dir.

(2) Soruşturma konusu ürünlerin üretimi pim kesme işlemi ile başlayıp ürüne göre hav-
salama, taşlama, tornalama, ısıl işlemden geçirme, buhar menevişleme ve bileme gibi işlemlerle
tamamlanmaktadır.

(3) Matkap uçları, düşük alaşımlı çelik, döküm, metal ve ahşap malzemelerin delinmesi
işine yönelik olup, konvansiyonel tezgâh ve el breyzinde kullanılmaktadır. Parmak frezeler ise
genel olarak kalıp ve metal parça üretiminde alın ve yan yüz frezeleme işleri ile alaşımlı dövme
çelikler, paslanmaz ve yüksek ısıya dayanıklı çelikler, takım çelikleri ve döküm alaşımlı mal-
zemelerde uzun düz kama yuvaları açılmasında ve kanal frezelemede kullanılmaktadır.

(4) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen “matkap uçları” ve “parmak frezeler” ile
soruşturma konusu ülke menşeli “matkap uçları” ve “parmak frezeler”in benzer ürün olduğu
tespiti mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu Tebliğe esas teşkil
eden soruşturmada ise, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde fiziksel özellikler, ürün çe-
şitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici ta-
rafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı
açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşıl-
mamıştır. Bu itibarla, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2005/3)’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek herhangi
bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

(5) Bir ithalatçı firma, bazı ürün tiplerinin Türkiye’de üretilmediğini ancak söz konusu
ürün tiplerinin yerli ürünlerle benzer özellikler taşıdığını ifade etmiştir. İlgili mevzuat uyarınca
bu Tebliğe esas teşkil eden soruşturma, benzer ürün tanımı çerçevesinde yürütülmüş olup kap-
sam dışında bırakılması istenen ürünler söz konusu soruşturmanın konusunu teşkil eden ürün-
lerin alt tipleridir. Yerli üretim dalının bir soruşturmaya dâhil ürünün tüm alt tiplerini üretme
gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(6) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan,
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP ve 24 üncü maddede belirtilen tabloda yer alan
eşya tanımıdır. Bununla beraber, önlem konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer
alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler uygulamaya halel getirme-
mektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

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

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

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

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

eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten
kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir. 

(2) Buna göre, esas soruşturmada 8207.50.60.00.00 GTİP’li “matkap uçları” için nispi
olarak CIF bedelin %306’sı ve mutlak olarak 18 ABD Doları/Kg tutarında; 8207.70.31.00.19
GTİP’li “parmak frezeler” için ise nispi olarak CIF bedelin %120’si ve mutlak olarak 30 ABD
Doları/Kg tutarında damping marjı tespit edilmiştir.

(3) Diğer taraftan, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalara
yönelik ÇHC menşeli matkap uçları ve parmak frezeler için sırasıyla 6 ABD Doları/Kg ve 10
ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuş ve ilk NGGS’de bu oranlar aynen
muhafaza edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döne-

minde YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek
muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, ithalat fiyatla-
rının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir. 

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalatın
incelemesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

(3) Soruşturmaya ilişkin hesaplamalar gözden geçirme dönemi için yapılmış ve YÜD
verileri ile pazar payı karşılaştırmalarının yapılabilmesini teminen 2015 yılı ilk 9 aylık verileri
yıllıklandırılarak kullanılmıştır. Veriler 2012 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Önleme konu matkap uçlarına ilişkin genel ithalat istatistiklerine ba-

kıldığında, 2012 yılında 238 ton (6,6 milyon ABD Doları) olan toplam ithalatın, 2013 yılında
209 tona (7,9 milyon ABD Doları) gerilediği ve 2014 yılında ise 230 tona (8 milyon ABD Do-
ları) yükseldiği, 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 141 ton (5,4 milyon ABD Doları) sevi-
yesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Önleme konu parmak frezelerine ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında,
2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 25 ton (3,3 milyon ABD Doları), 26 ton (5,4 milyon
ABD Doları), 25 ton (6 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşen ithalatın 2015 yılı Ocak-Eylül
döneminde ise 16 ton (3,3 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Yukarıdaki veriler çerçevesinde ürün ithalatının ortalama birim fiyatları hesaplan-
mıştır. Buna göre matkap uçları ithalatının ortalama birim fiyatları 2013, 2014 ve 2015 yılla-
rında yatay bir seyir izlemiş ve sırasıyla 27.876 ABD Doları/Ton, 38.031 ABD Doları/Ton ve
35.047 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise artış gös-
tererek 38.587 ABD Doları/Ton seviyesine yükselmiştir. 
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(4) Parmak frezelerin ithalatının ortalama birim fiyatları ise 2012, 2013, 2014 yılları
ve 2015 yılı Ocak-Eylül dönemi itibarıyla sırasıyla 130.435 ABD Doları/Ton, 203.222 ABD
Doları/Ton, 239.434 ABD Doları/Ton ve 206.632 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

Ürünün önlem konusu ülkeden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) Önleme konu matkap uçlarının ÇHC’den yapılan ithalatı 2012 ve

2013 yıllarında sırasıyla 97 ton (1,5 milyon ABD Doları) ve 99 ton (2,2 milyon ABD Doları)
olarak gerçekleşmiş olup 2014 yılında ise 92 tona (2 milyon ABD Doları) gerilemiştir. 2015
yılı Ocak-Eylül döneminde ise ithalat 55 ton (1,3 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleş-
miştir.

(2) ÇHC menşeli matkap ucu ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise
2012 yılında %41 olan oranın, 2013 ve 2014 yıllarında %47 ve %40 oranında gerçekleştiği
görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu oran %39 olarak hesaplanmıştır. 

(3) Önleme konu parmak frezelerin ÇHC’den yapılan ithalatı 2012 yılında 1,4 ton (197
bin ABD Doları) iken 2013 yılında 8,2 tona (843 bin ABD Doları) yükselmiş olup 2014 yılında
ise 4,5 tona (928 bin ABD Doları) gerilemiştir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ithalat 2
ton (280 bin ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir. 

(4) ÇHC menşeli parmak freze ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde
ise 2012 yılında %5,4 olan oran, 2013 yılında %31’e yükselmiş olup 2014 yılında %18 ve 2015
yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu oran %12 olarak hesaplanmıştır. 

(5) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında, matkap uçlarının birim fiyatları
artarken, parmak frezelerde ise dalgalı bir seyir izlendiği görülmektedir. Söz konusu dönem
için matkap uçları ithal birim fiyatları sırasıyla 16.108 ABD Doları/Ton, 22.744 ABD
Doları/Ton, 21.936 ve 24.369 ABD Doları/Ton olurken parmak frezeler için 140.952 ABD Do-
ları/Ton, 102.384 ABD Doları/Ton, 205.065 ABD Doları/Ton ve 137.397 ABD Doları/Ton se-
viyelerinde gerçekleşmiştir.

Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu matkap uçlarının 2012-2014 döneminde üçüncü

ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012 yılında 140 ton (5,1 milyon ABD
Doları) olan ithalatın, 2013 yılında 110 ton (5,7 milyon ABD Doları) ve 2014 yılında ise 138
ton (6,0 milyon ABD Doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Eylül döne-
minde ise ithalat 87 ton (4,1 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Üçüncü ülke menşeli matkap ucu ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendi-
ğinde ise 2012 yılında %59 olan oranın, 2013 ve 2014 yıllarında %53 ve %60 oranında ger-
çekleştiği görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu oran %61 olarak hesaplan-
mıştır.

(3) Önleme konu parmak frezelerin üçüncü ülkelerden yapılan ithalatı 2012 yılında 24
ton (3,2 milyon ABD Doları) iken 2013 yılında 18 tona (4,6 milyon ABD Doları) inmiş olup
2014 yılında ise 21 ton (5,1 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Eylül
döneminde ise ithalat 14 ton (3,0 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir. 

(4) Üçüncü ülke menşeli parmak freze ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelen-
diğinde ise 2012 yılında %95 olan oran, 2013 yılında %69’a gerilemiş olup 2014 yılında %82
ve 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu oran %87 olarak hesaplanmıştır. 

(5) Üçüncü ülke menşeli ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında, matkap uçlarının birim
fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, parmak frezelerde ise genel olarak bir artış olduğu görül-
mektedir. Matkap uçları ithal birim fiyatları 2012, 2013, 2014 yılları ve 2015 yılı Ocak-Eylül
dönemi itibarıyla sırasıyla 36,1 ABD Doları/Kg, 51,8 ABD Doları/Kg, 43,9 ABD Doları/Kg
ve 47,6 ABD Doları/Ton olurken parmak frezeler için 129,8 ABD Doları/Kg, 248,1 ABD Do-
ları/Kg, 247,0 ABD Doları/Kg ve 216,7 ABD Doları/Ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.
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Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz

konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda,
Makine Takım Endüstrisi A.Ş. ve destekçi diğer yerli üreticiden temin edilen yurt içi satış mik-
tarları ile genel ithalat miktarları kilogram bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin
Türkiye toplam tüketim rakamı elde edilmiştir. 2015 yılı Türkiye benzer mal tüketimi ile yurt
içi satış miktarı rakamları, 2015 yılının ilk 9 ayına ait verilerin yıllığa tamamlanmasıyla elde
edilmiştir.

(2) Bu veriler çerçevesinde, soruşturma konusu matkap uçlarının Türkiye benzer mal
tüketimi endeks değeri 2012 yılı için 100 olarak alındığında 2013 yılında 91’e, 2014 yılında
94’e ve 2015 yılında ise 90’a düşmüştür. YÜD’ün pazar payı ise 2012 yılında 100 iken, takip
eden yıllarda sırasıyla 103, 98 ve 99 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin Türkiye benzer mal tü-
ketimi içindeki pazar payı 2012-2015 yıllarında sırasıyla 100, 111, 101 ve 86 olarak gerçek-
leşmiştir. Diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar
payı ise 2012-2015 döneminde sırasıyla 100, 86, 105 ve 112 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Bu veriler çerçevesinde, soruşturma konusu parmak frezelerin Türkiye benzer mal
tüketimi endeks değeri 2012 yılı için 100 olarak alındığında 2013 yılında 102 olmuş, 2014 yı-
lında 95’e ve 2015 yılında ise 86’ya düşmüştür. YÜD’ün pazar payı ise 2012 yılında 100 iken,
takip eden yıllarda sırasıyla 95, 94 ve 137 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin Türkiye benzer mal
tüketimi içindeki pazar payı 2012-2015 yıllarında sırasıyla 100, 578, 340 ve 193 olarak ger-
çekleşmiştir. Diğer ülkelerden yapılan ithalatın Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar
payı ise 2012-2015 döneminde sırasıyla 100, 74, 88 ve 82 olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması, soruşturma konusu ithal ürün fiyatlarının Türkiye

piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını
gösterir. Fiyat kırılmasına yönelik hesaplama çerçevesinde soruşturmaya konu ithalatın gümrük
vergisi ve gümrük masrafları eklenmiş Türkiye piyasasına giriş birim fiyatı, YÜD’ün ağırlıklı
ortalama yurt içi satış birim fiyatıyla karşılaştırılmıştır. Fiyat kırılması, 2012-2014 yılları ile
2015 yılının Ocak-Eylül dönemi için hesaplanmıştır.

(2) Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den gerçekleştirilen önlem konusu matkap ucu ve
parmak freze ithalatının CIF bedeline, %2,7 oranında gümrük vergisi ile %5 oranında güm-
rükleme masrafı eklenerek, soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulun-
muştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli ürünlerin Tür-
kiye pazarına giriş fiyatlarının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kıl-
mak amacıyla anılan fiyata mevcut dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen
fiyat, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu
ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı ortalama iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit
edilmiştir. 

(3) ÇHC menşeli matkap ucu ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün
iç piyasa satış fiyatlarını 2012 yılında %7X, 2013 yılında %X, 2014 yılında %2X oranında kır-
dığı tespit edilmiştir. 26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile matkap ucu ve parmak frezeler dâhil bazı ürünlere
%25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu itibarla ithal ürünlerin
maliyeti arttığı için 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde fiyat kırılması tespit edilememiştir.

(4) ÇHC menşeli parmak freze ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün
iç piyasa satış fiyatlarını 2012 yılında %1XX, 2013 yılında %1XX, 2014 yılında %3X ve 2015
yılı Ocak-Eylül döneminde ise %9X oranında kırdığı tespit edilmiştir.
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(5) Fiyat baskısı ise ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış
fiyatlarını olması gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu gösterir.
Fiyat baskısı hesaplanırken, CIF ithal fiyatın üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları
eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. YÜD’ün ticari maliyetlerine ma-
kul kâr oranı (%10) eklenerek hesaplanan olması gereken yurt içi satış fiyatı ile bulunan değer
karşılaştırılmıştır. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli
ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi
mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata mevcut dampinge karşı önlem eklenmemiştir.

(6) ÇHC menşeli matkap ucu ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üre-
tim dalı iç piyasa satış fiyatlarını 2012 yılında %1XX, 2013 yılında %3X, 2014 yılında %8X
ve 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde ise %X oranında baskıladığı tespit edilmiştir. ÇHC menşeli
parmak frezelerde ise bu oranlar yıllar itibarıyla %2XX, %3XX, %1XX ve %1XX olarak he-
saplanmıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri 
MADDE 18 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli üretim dalı

niteliğini haiz Makine Takım Endüstrisi A.Ş. firmasının soruşturma konusu ürüne ait 2012-
2014 yılları ile 2015 yılı Ocak- Eylül dönemi verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci mad-
desi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergeleri üzerindeki
etkisinin tespiti amacıyla, gözden geçirme dönemi içerisinde YÜD’ün üretim, satış, pazar payı,
yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, verimlilik, nakit
akışı, kârlılık gibi göstergeleri analiz edilmiştir. 

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimin sağlıklı bir şekilde ince-
lenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama
üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2012 yılı
100 kabul edilerek endekslenmiştir. Trendi görebilmek amacıyla 2015 yılı YÜD ekonomik gös-
tergeleri elde edilirken kullanılan veriler, 2015 yılının ilk 9 ayına ait verilerin yıllığa tamam-
lanmasıyla elde edilmiş ve buna göre endekslenmiştir.

(3) Matkap uçları için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri şu şekilde oluşmuştur:
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün üretimi miktar temelinde 2012 yılında 100 iken, 2013, 2014 ve 2015 yılla-

rında sırasıyla 109, 79 ve 109 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün, gözden geçirme dönemi içinde kapasite artışı gerçekleştirmediği için kap-

asite miktar endeksinin 2012-2015 döneminde sabit kaldığı gözlenmiştir. Öte yandan, KKO
endeksi üretimle eş yönlü hareket ederek ve genel itibarıyla artarak, 2013, 2014 ve 2015 yılla-
rında sırasıyla 109, 79 ve 109 olmuştur.

b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün yurt içi satışlarının miktarı 2012 yılında 100 iken, 2013, 2014 ve 2015 yıl-

larında genel bir azalış eğilimi göstererek sırasıyla 92, 91 ve 97 olarak gerçekleşmiştir. 
c) Yurt içi fiyatlar
1) 2012 yılında 100 olan yurt içi satış birim fiyat endeksi ise, 2013, 2014 ve 2015 yıl-

larında sırasıyla 88, 102 ve 118 seviyesinde oluşmuştur.
ç) İhracat
1) 2012 yılında ihracatı olmayan ve 2013 yılında 100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait

yurt dışı satış miktar endeksi, takip eden yıllarda 2013 seviyesinin üzerinde seyretmiş ve 2014
ve 2015 yıllarında sırasıyla 957 ve 995 olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar payı
1) 2012 yılında 100 olan YÜD pazar payı endeksi, 2013 yılında 103’e çıksa da, 2014

ve 2015 yıllarında sırasıyla 98 ve 99’a gerilemiştir.
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e) Maliyetler
1) YÜD’ün benzer üründeki ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında önce 97’ye gerilemiş, 2014 ve 2015 yıllarında ise artarak sırasıyla 131
ve 122 olarak gerçekleşmiştir.

f) Kârlılık
1) 2012 yılında -100 olan YÜD’ün birim toplam kârlılık endeksi, takip eden yıllarda

2012 yılı seviyesinin altında seyretmiş ve 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -507, -1316
ve -269 olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar
1) 2012-2015 döneminde benzer ürüne ilişkin stok miktarları incelendiğinde, stoklarda

bir artış olduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede, YÜD’ün stok miktar endeksinin 2012 yılındaki
100 seviyesinden, artarak, 2015 yılında 443 seviyesine çıktığı görülmüştür.

ğ) İstihdam
1) Gözden geçirme dönemi içinde benzer ürünün imalatında çalışan işçilerin sayısında

2012 yılına kıyasla dalgalı seyretmiştir. Bu çerçevede, 2012 yılında 100 olan direk işçi sayısı
endeksi 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 104, 96 ve 107 olarak oluşmuştur.

h) Ücretler
1) YÜD’ün benzer ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2012 yı-

lında 100 kabul edildiğinde, takip eden yıllarda yükselerek sırasıyla 102, 108 ve 110 olarak
gerçekleşmiştir.

ı) Verimlilik 
1) 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, takip eden yıllarda dalgalı seyretmiş ve

2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 106, 82 ve 102 olarak gerçekleşmiştir.
i) Nakit akışı
1) 2012 yılında -100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait nakit akışı endeksi, takip eden 2013,

2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -542, -1486 ve -40 olarak gerçekleşmiştir.
j) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100

iken; sürekli olarak artarak 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 128, 130 ve 144 seviyesine
yükselmiştir.

k) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermaye endeksi 2012 yılında 100 iken, takip

eden yıllarda düşüş eğilimi göstererek 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -76, -5 ve 5 ola-
rak gerçekleşmiştir. 2012 yılında yatırımı bulunmayan YÜD’ün yatırımlar endeksi ise, 2013
yılında 100 iken, 2014 yılında 96’ya düşmüş 2015 yılında ise önemli ölçüde artarak 170 ol-
muştur.

(4) Parmak frezeler için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri şu şekilde oluş-
muştur:

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün üretimi miktar temelinde 2012 yılında 100 iken, 2013, 2014 ve 2015 yılla-

rında sırasıyla 107, 92 ve 114 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün, gözden geçirme dönemi içinde kapasite artışı gerçekleştirmediği için kapasite

miktar endeksinin 2012-2015 döneminde sabit kaldığı gözlenmiştir. Öte yandan, KKO endeksi
üretimle eş yönlü hareket ederek ve genel itibarıyla artarak, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sı-
rasıyla 107, 92 ve 114 olmuştur.

b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün yurt içi satışlarının miktarı 2012 yılında 100 iken, 2013, 2014 ve 2015 yıl-

larında genel bir azalış eğilimi göstererek sırasıyla 98, 89 ve 95 olarak gerçekleşmiştir. 
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c) Yurt içi fiyatlar
1) 2012 yılında 100 olan yurt içi satış birim fiyat endeksi ise, 2013, 2014 ve 2015 yıl-

larında önce azalıp sonra artarak sırasıyla 85, 105 ve 127 seviyesinde oluşmuştur.
ç) İhracat
1) 2012 yılında ihracatı olmayan ve 2013 yılında 100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait

yurt dışı satış miktar endeksi, takip eden yıllarda 2013 seviyesinin önemli derecede üzerinde
seyretmiş ve 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 1.248 ve 251 olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar payı
1) 2012 yılında 100 olan YÜD pazar payı endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 95

ve 94’e inse de, 2015 yılında 137’ye yükselmiştir.
e) Maliyetler
1) YÜD’ün benzer üründeki ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılında

100 iken, genel olarak artmış ve 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 113, 132 ve 113 olarak
gerçekleşmiştir.

f) Kârlılık
1) 2012 yılında -100 olan YÜD’ün birim toplam kârlılık endeksi, takip eden yıllarda

2012 yılı seviyesinin genel olarak altında seyretmiş ve 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla
-179, -190 ve -78 olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar
1) 2012-2015 döneminde benzer ürüne ilişkin stok miktarları incelendiğinde, stoklarda

ciddi bir artış olduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede, YÜD’ün stok miktar endeksinin 2012 yılın-
daki 100 seviyesinden, artarak, 2015 yılında 246 seviyesine çıktığı görülmüştür.

ğ) İstihdam
1) Gözden geçirme dönemi içinde benzer ürünün imalatında çalışan işçilerin sayısında

2012 yılına kıyasla azalış yaşanmıştır. Bu çerçevede, 2012 yılında 100 olan direk işçi sayısı
endeksi 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 102, 63 ve 59 olarak oluşmuştur.

h) Ücretler
1) YÜD’ün benzer ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2012 yı-

lında 100 kabul edildiğinde, takip eden yıllarda yükselerek sırasıyla 102, 108 ve 110 olarak
gerçekleşmiştir.

ı) Verimlilik 
1) 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, takip eden yıllarda sürekli artış yaşamış

ve 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 105, 144 ve 194 olarak gerçekleşmiştir.
i) Nakit akışı
1) 2012 yılında -100 olan YÜD’ün benzer ürüne ait nakit akışı endeksi, takip eden 2013,

2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -182, -164 ve -59 olarak gerçekleşmiştir.
j) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100

iken; sürekli olarak artarak 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 128, 130 ve 144 seviyesine
yükselmiştir.

k) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermaye endeksi 2012 yılında 100 iken, takip

eden yıllarda düşüş eğilimi göstererek 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla -76, -5 ve 5 ola-
rak gerçekleşmiştir. 2012 yılında yatırımı bulunmayan YÜD’ün yatırımlar endeksi ise, 2013
yılında 100 iken, 2014 yılında 96’ya düşmüş 2015 yılında ise önemli ölçüde artarak 170 ol-
muştur.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) YÜD’ün matkap uçlarına dair ekonomik göstergeleri bir bütün olarak

değerlendirildiğinde, soruşturma konusu matkap uçlarında yürürlükte bir dampinge karşı kesin
önlem olmasına rağmen, 2012-2015 döneminde, YÜD’ün kârlılık, yurt içi satış miktarı, stok
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çevrim hızı gerilemiş; ticari maliyet ve stoklarında artış yaşanmıştır. Ayrıca, bu dönemde ÇHC
menşeli matkap uçları YÜD iç piyasa satış fiyatlarını her yıl baskılamış, 2015 yılı hariç bu dö-
nemde YÜD’ün iç satış fiyatlarını kırmıştır.

(2) Diğer taraftan, mevcut dampinge karşı kesin önlemin de olumlu etkisiyle matkap
uçları için 2012-2015 döneminde ihracat, net satışlar ve büyümede iyileşmenin söz konusu ol-
duğu görülmüştür. Yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisi ile YÜD’ün temel ekonomik
göstergelerinde iyileşmeler yaşanmış ve 2015 yılında 2012 yılına kıyasla YÜD’ün üretim, kapasite
kullanım oranı, verimlilik ve ürün istihdamında çalışan sayısı artmıştır.

(3) YÜD’ün parmak frezelere ilişkin ekonomik göstergeleri genel olarak değerlendi-
rildiğinde, soruşturma konusu parmak frezelerde yürürlükte bir dampinge karşı kesin önlem
olmasına rağmen, 2012-2015 döneminde, YÜD’ün yurt içi satış miktarı, stok çevrim hızı, ürün
istihdamında çalışan sayısı ve kârlılığı gerilemiş; ticari maliyetler ve stoklar artmış ve bu itibarla
bazı ekonomik göstergelerde bozulmalar yaşanmıştır. Yine bu dönemde, ÇHC menşeli parmak
frezeler, YÜD iç piyasa satış fiyatlarını her yıl baskılamış ve kırmıştır.

(4) Öte yandan, var olan dampinge karşı kesin önlemin de pozitif tesiriyle parmak fre-
zeler için 2012-2015 döneminde ihracat, verimlilik ve büyümede iyileşmenin söz konusu ol-
duğu görülmüştür. Yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisi ile YÜD’ün temel ekonomik
göstergelerinde iyileşmeler yaşanmış ve 2015 yılında 2012 yılına kıyasla YÜD’ün net satışlar,
üretim ve kapasite kullanım oranı artmıştır.

(5) İlaveten; YÜD, önleme rağmen soruşturma konusu matkap uçları ve parmak freze-
lerde fiyat kırılması (matkap uçları için 2015 yılı hariç) ve baskısının varlığında pazar payından
feragat etmemek için fiyatlama politikasını maliyetleriyle uyumlu bir şekilde yapamamaktadır.
Ayrıca, 2014-2015 yıllarında yüksek finansman maliyetine katlanamadığı görülmektedir. Bu-
nun neticesinde, ürün maliyeti altında satış yapılmasına bağlı olarak YÜD’ün söz konusu ürün-
ler için incelenen dönemde (parmak frezeler için 2015 yılı hariç) zarar ettiği anlaşılmaktadır.

(6) Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’ün önlem konusu ithalattan zarar
görmeye devam ettiği ve önlemin kalkması halinde zararın devamının veya yeniden meydana
gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi 

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gel-
mesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite
ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti, UTM verileri ile bazı

sektör raporlarının kamuya açık kısımlarından faydalanılarak incelenmiş olup soruşturma ko-
nusu ürünlerin on ikili bazda gümrük tarife pozisyonları bulunmadığından bu ürünleri de kap-
sayan altılı bazdaki (8207.50 ile 8207.70 gümrük tarife pozisyonları) veriler dikkate alınmıştır.
Analizde, UTM verileri 2012-2015 yılları arasında Ton bazında değerlendirilmiştir. Söz konusu
istatistik verileri, önlem konusu ülkelerin önlem konusu üründeki üretim ve ihracat kapasite-
lerine ilişkin önemli bir gösterge teşkil etmektedir.

(2) ÇHC’nin matkap uçlarında gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında, söz konusu ihra-
catın 2012 yılında 75 bin ton, 2013 yılında 77,3 bin ton, 2014 yılında 80,2 bin ton ve 2015 yı-
lında ise 77,4 bin ton seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. ÇHC söz konusu ürünlerin ih-
racatında 2015 yılında yaklaşık %58,1’lik pay ile dünya sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.
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Bu durum, söz konusu ürün grubunda küresel ihracatın yarısından fazlasını gerçekleştiren
ÇHC’nin hâlihazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve üretim kapasitesi bulunduğunu göster-
mektedir.

(3) ÇHC’nin parmak frezelerde gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında, söz konusu ih-
racatın 2012 yılında 4,5 bin ton, 2013 yılında 3,5 bin ton, 2014 yılında ise 3,4 bin ton ve 2015
yılında ise 3,5 bin ton seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. ÇHC söz konusu ürünlerin
ihracatında 2015 yılında %26,6 pay ile dünya sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Bu du-
rum, ÇHC’nin hâlihazırda önemli bir ihracat potansiyeline ve üretim kapasitesine sahip oldu-
ğuna işaret etmektedir.

(4) Söz konusu ürünlerde ÇHC’nin dünya geneline yaptığı ihraç fiyatları diğer ülkelerin
ihraç fiyatlarından oldukça düşük seyretmektedir. ÇHC’nin matkap ucu ihraç birim fiyatları
2012 yılında 10.621 ABD Doları/Ton, 2013 yılında 10.717 ABD Doları/Ton, 2014 yılında
11.351 ABD Doları/Ton ve 2015 yılında ise 11.498 ABD Doları/Ton, olarak gerçekleşmişken
dünya geneli ihraç birim fiyatları ise 2012-2015 yılları itibarıyla sırasıyla 29.205 ABD Doları/Ton,
28.845 ABD Doları/Ton, 29.661 ABD Doları/Ton ve 28.280 ABD Doları/Ton olarak gerçek-
leşmiştir.

(5) Parmak frezelerde ÇHC’nin ihraç fiyatları 2012 yılında 29.752 ABD Doları/Ton,
2013 yılında 36.326 ABD Doları/Ton, 2014 yılında 43.767 ABD Doları/Ton ve 2015 yılında
ise 47.472 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmişken dünya geneli ihraç birim fiyatları ise 2012-
2015 yılları itibarıyla sırasıyla 136.318 ABD Doları/Ton, 162.730 ABD Doları/Ton, 166.264
ABD Doları/Ton ve 158.124 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

(6) ÇHC inceleme döneminde soruşturma konusu ürünlerden matkap uçları ihracatında
pazar payını sürekli artırırken, parmak frezeler ihracatında ise pazar payını korumuştur. Bu du-
rumun yanı sıra, ÇHC’nin son yıllardaki yeni kapasite yatırımları ve küresel krizin etkisiyle
dünya talebinde yaşanan talep daralması birlikte değerlendirildiğinde, ÇHC’de yerleşik ciddi
boyutta bir kapasite fazlasının olduğu ve bunun ihracatta kullanılma olasılığının yüksek olduğu
değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Söz konusu soruşturma kapsamı matkap uçları ve parmak frezeler

için fiyata duyarlı yani talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu, söz konusu ürün ithalatının
büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.

(2) Bununla birlikte, önleme konu ülkedeki üretici/ihracatçıların üretimlerinin büyük
bölümünü ihracata yönlendirdikleri bilinmekte olup Türkiye pazarının potansiyelini, dağıtım
ve pazarlama kanallarını iyi bilmeleri nedeniyle pazarın bu üreticiler için cazip koşullar sun-
duğu değerlendirildiğinden, yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı
veya tekrarının muhtemel olduğu düşünülmektedir.

(3) Öte yandan mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, benzer
ürün piyasasında, söz konusu ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kaynağı olabilecek şekilde
yurt içinde diğer üreticilerle yoğun rekabet şartlarının bulunmadığı; benzer ürünün imalat ve/veya
tüketim biçiminde farklılığın yaşanmadığı ve diğer tüm etkenler dikkate alındığında YÜD’ün
içinde bulunduğu durum ile dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını bütünüyle or-
tadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek bir unsurun mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjı, önlem ko-

nusu ülkede yerleşik üretici-ihracatçı firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muh-
temel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge olduğundan, dikkate alınmıştır. Buna göre,
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esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için matkap uçlarında CIF
ihraç fiyatının %306’sı oranında, parmak frezelerde ise ihraç fiyatının %120’si oranında dam-
ping marjı tespit edilmiştir. 

(2) Yürürlükte bir dampinge karşı önlem bulunmasına rağmen, soruşturma döneminde
YÜD’ün önlem konusu ürünlerdeki karlılığı gerilemiş, stoklar ve ticari maliyetlerde artış ya-
şanmıştır. Yine aynı dönemde, YÜD’ün matkap uçlarında inceleme döneminin tamamında,
parmak frezelerde ise 2015 yılı hariç diğer yıllarda pazar payı azalmış ve ÇHC menşeli ithalat
YÜD’ün matkap uçları ve parmak frezeler için fiyatlarını yüksek seviyelerde kırmış (matkap
uçları için 2015 yılı hariç) ve baskı altında tutmuştur. 

(3) İlaveten, önlem konusu ürünlerde dünya ihracatında ilk sırada yer alan ÇHC’nin
üretim ve ihracat kabiliyeti gözden geçirme döneminde bilhassa matkap uçlarında önemli öl-
çüde artış göstermiştir. ÇHC’nin önlem konusu ürünlerdeki üretim ve ihracat kapasitesi ile
dünya matkap uçları pazarında yakaladığı artış trendini koruyarak alacağı payın daha da arta-
cağı, parmak frezelerde ise lider konumunu devam ettireceği değerlendirilmektedir.

(4) Bu minvalde, yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın ve YÜD’de
görülen zararın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

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

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

(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Eko-
nomi Bakanının onayı ile 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2) çerçe-
vesinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda yer alan şekilde değiş-
tirilmeden uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede gümrük tarife istatistik pozisyon

numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda
dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

MOLDOVA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9379 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İtha-

latında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Moldova Cumhuriyeti men-

şeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İtha-

latında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hak-

kında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan; 

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-

cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası

dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-

line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-

karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-

ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,  

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife

istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),
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ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-

formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-

janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara,  ilgili dağıtım kriterleri çerçe-

vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-

pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi, 

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-

landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tab-

loda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kon-

tenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapıla-

cak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi

için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak

olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa

müracaat etmeleri zorunludur. 

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir

tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı

tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
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tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-

maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli

olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde

Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir. 

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz. 

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Fir-

ma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ

hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan

firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan her-

hangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis

edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular

olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi

bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. 
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(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi

ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru

formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen

12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi, 

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder. 

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar 

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;

a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder. 

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi

sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı

EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami

tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir

firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını

belirtmektedir. 
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(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-

tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki

tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-

luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde

değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir. 

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-

hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın

talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep

edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla

tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden

dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-

dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,

tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde

talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-

lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir. 

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır. 

İthal lisansı düzenlenmesi 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz. 

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.
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(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.  

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır. 

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir. 

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez. 

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elek-

tronik olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge num-

arası/belge satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan

edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek

imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave

edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-

rak yapılır.

İthal lisansının revizesi

MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez. 

İthal lisansının zayii

MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren

ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-

lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-

sansı düzenlenebilir.
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(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları

kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-

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

durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının

aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım 

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge

kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu

ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-

lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden

itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri 

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 

Yetki

MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada

ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. 

2016 ve 2017 yılına ilişkin tarife kontenjanları 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016 yılına münhasıran, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9379

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım

Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife

kontenjanlarının altıda biri dağıtılır. 

(2) 2016 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarından fay-

dalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tam ve eksiksiz

olarak Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

(3) 2017 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarından fay-

dalanabilmek için, 2017 yılının Ocak ayı içerisinde tam ve eksiksiz olarak Ek-2’de yer alan

belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 78. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2014/617 

Kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak 

ve kullanmak suçundan sanık olan Erdinç AKTUĞ hakkında mahkememizin 01/03/2016 tarih ve 

2014/617 esas 2016/108 karar sayılı kararı ile sanık hakkındaki hükmün CMK.nın 231/5 maddesi 

gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK.nın 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile 

denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç 

iĢlenmediği takdirde CMK.nın 231/10 maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün 

ortadan kaldırılarak kamu davasının düĢürülmesine karar verileceği, CMK.nın 231/11 maddesi 

uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç iĢlenmesi halinde geri bırakılan hükmün 

açıklanacağının ihtarına, ayrıca mahkeme masrafı olan 56,00 TL (yargılama aĢamasındaki 10.00 TL 

ile kararın tebliği aĢamasında yapılan masrafların toplamı olan 56.00 TL) harçın sanıktan tahsiline 

karar verilmiĢtir. 

Sanık Erdinç AKTUĞ gerekçeli kararın tebliğ amacı ile çıkartılan tebligatlar tebliğ 

edilememiĢ, adresinin tesbiti amacı ile yazılan yazıĢmalar olumsuz dönmüĢ, mernis sistemindeki 

adres bilgisininde boĢ olması sebebi ile karar tebliğ edilmemiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri gereğince yukarıda bahsedilen 

hüküm özetinin ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden 15 gün sonra yukarıda ismi yazılı sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 9358 

————— 
Esas No: 2015/708  

Alkol veya uyuĢturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçundan sanık olan 

ĠHSAN YAZICI hakkında mahkememizin 24/05/2016 tarih ve 2015/708 esas 2016/302 karar 

sayılı kararı ile TCK.nın 179/2-3, 52/2 maddesi uyarınca neticeten 1.200 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına TCK.nın 52/4 maddesi gereğince verilen para cezasının 3'er aylık aralıklarla 4 

eĢit taksit halinde ödenmesine, (Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan 

kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği) ayrıca 

mahkeme masrafı olan 40,00 TL( yargılama aĢamasındaki 10.00 ile kararın tebliği aĢamasında 

yapılan masrafların toplamı olan 40.00 TL) harçın sanıktan tahsiline karar verildiğinden; 

Sanık ĠHSAN YAZICI'ya gerekçeli kararın tebliğ amacı ile çıkartılan tebligatlar tebliğ 

edilememiĢ, adresinin tesbiti amacı ile yazılan yazıĢmalar olumsuz dönmüĢ, mernis sistemindeki 

adres bilgisininde boĢ olması sebebi ile karar tebliğ edilmemiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri gereğince yukarıda bahsedilen 

hüküm özetinin ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,  

Ġlan tarihinden 15 gün sonra yukarıda ismi yazılı sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 9359 
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İstanbul 78. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2016/29  

Kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak 

ve kullanmak suçundan sanık olan Recep YAY hakkında mahkememizin 19/04//2016 tarih ve 

2016/29 esas 2016/223 karar sayılı kararı ile TCK.nın 191/1 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası 

ile cezalandırılmasına, CMK.nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına, CMK.nın 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi 

tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç iĢlenmediği takdirde CMK.nın 231/10 

maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak kamu davasının 

düĢürülmesine karar verileceği, CMK.nın 231/11 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde 

kasten yeni bir suç iĢlenmesi halinde geri bırakılan hükmün açıklanacağının ihtarına, ayrıca 

mahkeme masrafı olan 38,00 TL( yargılama aĢamasındaki 10.00 ile kararın tebliği aĢamasında 

yapılan masrafların toplamı olan 28.00 TL) harçın sanıktan tahsiline karar verilmiĢtir. 

Sanık Recep YAY'ya gerekçeli kararın tebliğ amacı ile çıkartılan tebligatlar tebliğ 

edilememiĢ, adresinin tesbiti amacı ile yazılan yazıĢmalar olumsuz dönmüĢ, mernis sistemindeki 

adres bilgisininde boĢ olması sebebi ile karar tebliğ edilmemiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri gereğince yukarıda bahsedilen 

hüküm özetinin ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,  

Ġlan tarihinden 15 gün sonra yukarıda ismi yazılı sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 9360 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ‘NÜN ĠHTĠYACI OLAN AMBALAJ 

ATIKLARI GERĠ DÖNÜġÜM HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlüğü‘nün ihtiyacı olan Ambalaj Atıkları 

Geri DönüĢüm Hizmeti alım iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

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

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

temin edilebilir. 

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

4 - Firmaların tekliflerini en geç 29 Aralık 2016 saat 10:00‘a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

YeniĢehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ / 

göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 29 Aralık 2016 saat 11:00‘da Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 

Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su ĠĢletmeleri Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 10815/1-1 
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SĠMĠT CAMEKANI TAMĠRATI YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamıza ait 80 adet Simit Camekanı Tamiratı, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Yaptırılacak iĢle ilgili bilgi Fabrikamız Denetim Kontrol Müdürlüğü‘nden alınabilinir. 

3 - Numuneler Fabrikamızda görülebilir. 

4 - Teklifler en geç 14.12.2016 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 10820/1-1 

————— 

BAZLAMANIN EKMEK SATIġ BÜFELERĠNDE SATILMASI ĠġĠ YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamıza ait Halk Ekmek Büfelerinde Bazlama satıĢının yapılması iĢi kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Halk Ekmek Büfelerinde Bazlama SatıĢ iĢi için, Teklifler en geç 20.12.2016 Salı günü 

saat 14.00‘a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

3 - Halk Ekmek Büfelerinde Bazlama SatıĢ iĢi için, Teklifler en geç 20.12.2016 Salı günü 

saat 14.00‘a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 10819/1-1 

—— • —— 
900 TON ASETĠK ASĠT SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin‘de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı için 900 ton Asetik Asit AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile 

satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

200 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0 272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0 272 612 6662 / 9352 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 21 Aralık 2016 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu Ġhale Toprak Mahsulleri Ofisi Ġhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 10637/1-1 

—— • —— 
HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

7. Bölge mıntıkasında bulunan vagon kantarları ve basküllerin bakım, onarım, ayar, 

damgalama ve kontrol iĢlerinin yürütülmesi hizmet alım iĢidir. 

Ġhale Kayıt No: 2016/524440 

Ġdarenin: 

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

GAR/AFYONKARAHĠSAR 

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

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
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1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Isparta, 

Burdur ve Balıkesir il sınırları içindeki Gar ve istasyonlarda periyodik bakım, onarım, ayar, 

damgalama iĢleri 12 ay süreyle yapılacaktır. Toplamı 11 adet baskül, 7 adet vagon kantarıdır. 

(Ayrıntısı ihale dokümanında belirtilmiĢtir.) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına ihale gün ve saati olan 19/12/2016 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ 

veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ġhale dokümanı, TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge 

Afyonkarahisar Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10754/1-1 

————— 
VAGON TEMĠZLĠK HĠZMET ALIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt No: 2016/534507 

Ġdarenin: 

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

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

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

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

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 

TCDD Afyonkarahisar Aliçetinkaya Gar ve Kütahya Gar yolcu vagonu, banliyö vagonu, 

rail-bus, mototren ve yük furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri 

arasında (TCDD Afyonkarahisar Aliçetinkaya Gar vagon temizlik iĢi aylık 11 iĢçi ile, TCDD 

Kütahya Gar vagon temizlik iĢi aylık 2 iĢçi ile)  1 yıl süreyle yürütülmesi (Teknik Ģartnameye 

göre) hizmet alım iĢidir. 

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

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

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 22/12/2016 günü saat 14.30‘a kadar 

verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

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

Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

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

veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10755/1-1 
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MUHTELĠF CASING ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Casing Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 

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

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/536624 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800 Çankaya / Ankara 

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

c) Elektronik posta adresi: 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 65.000 m Casing Alımı 

  1. Kısım: 5.000 m 6 5/8‖ Kapalı Casing (K-55/J-55) 

  2. Kısım: 15.000 m 6 5/8‖ Filtreli Casing (K-55/J-55) 

  3. Kısım: 15.000 m 9 5/8‖ Kapalı Casing (K-55/J-55) 

  4. Kısım: 5.000 m 9 5/8‖ Kapalı Casing (L-80) 

  5. Kısım: 10.000 m 9 5/8‖ Kapalı Casing (N-80) 

  6. Kısım: 15.000 m 13 3/8‖ Kapalı Casing (K-55/J-55) 

  Mal Alımı, 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli Ġstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü 

Etimesgut Sondaj Ambarları, 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz 

Limanı, 

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

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren;  

  1. Kısım: 90 (doksan) takvim günü, 2. Kısım: 150 (yüzelli) 

takvim günü,3. Kısım: 150 (yüzelli) takvim günü,         

4. Kısım: 90 (doksan) takvim günü, 5. Kısım: 150 (yüzelli) 

takvim günü, 6. Kısım: 150 (yüzelli) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 28/12/2016 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

mektubu, 

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

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
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b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

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

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Geçerli API SPEC 5CT sertifikasının bir kopyası teklifle birlikte verilecektir. Üretici 

firma adı API kompozit listesinde yer alacak, teklif ve teslim sırasında aktif durumda olacaktır. 

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

sunulması yeterlidir. 

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

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

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

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

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

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

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

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

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

da gönderilebilir. 

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

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

Kanunlara tabi değildir. 10798/1-1 
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34 KALEM BÜRO MOBĠLYASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler 

Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 34 kalem büro mobilyası, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/12/2016 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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. 

 10824/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR YAZILIM VE YAZILIM  

GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Muhtelif 

Cins ve Miktar Yazılım ve Yazılım Güncellemesi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine, 

istenilen Netcad markasına ve teknik Ģartnamede belirtilen modellerine uygun olarak, Ofis‘imiz 

tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, marka/model ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/12/2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine, istenilen Netcad markasına ve teknik Ģartnamede belirtilen 

modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10807/1-1 
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CBS YAZILIM GÜNCELLEMESĠ VE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 

CBS Yazılım Güncellemesi ve Artırımının teknik Ģartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, 

Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.12.2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

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

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10808/1-1 
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ÜST DÜZEY FÜZYON GÖRÜNTÜLEMELĠ RENKLĠ DOPPLER ULTRASONOGRAFĠ  

CĠHAZI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Üst Düzey, Füzyon Görüntülemeli Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı alımı 

01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (e) bendine göre 

pazarlık usulü ile yurt dıĢından akreditif açılmak suretiyle ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2016/538447 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üst Düzey, Füzyon Görüntülemeli Renkli Doppler 

Ultrasonografi Cihazı alımı 2 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 150 (yüzeli) 

takvim günü içinde çalıĢır vaziyette teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 22.12.2016 PerĢembe günü saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4 1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar 

istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından 

kaĢelenip imzalanmıĢ olmalıdır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan her bir maddeye 

cevap içerecek Ģekilde birebir ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından 

hazırlanmıĢ olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan 

bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ olmalıdır. 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 
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4.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler  

4.4.1. 09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan tıbbi cihaz, vücuda 

yerleĢtirilebilir aktif tıbbi cihaz ve vücut dıĢında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmelikleri 

kapsamına dahil olan ürünler için ―Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylıdır‖ ibaresi bulunması 

zorunludur. Kapsam dıĢı olan malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır. 

• Ġstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası (UBB) ve barkod 

numaralarını içeren ―Sağlık Bakanlığından Onaylıdır‖ ibaresinin de yer aldığı belgeyi ihale 

dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren 

isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TĠTUBB) da ilgili 

ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmıĢ olması gerekmektedir. 

Ġhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi 

firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TĠTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili 

WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TĠTUBB kayıtları ile ihale 

dosyasında teklifi ile birlikte sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.5.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 22.12.2016 PerĢembe günü saat 14.30‘a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 10810/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

2 ADET LABORATUVAR CĠHAZI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

2 adet Laboratuvar Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 

20 inci maddesi (e) bendine göre pazarlık usulü ile yurt dıĢından akreditif açılmak suretiyle ihale 

edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2016/538497 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Laboratuvar Cihazı alımı 
 

1 
Ġyon Hareketliliği-Quadrupol UçuĢ 

Zamanlı-Kütle Spektrometresi Sistemi 
1 Adet 

2 

Matriks Yardımlı Lazer Desorpsiyon / 

ĠyonlaĢtırmalı (Maldi)-UçuĢ Zamanlı 

(Time-Of-Flıght) - TOF/TOF - Kütle 

Spektrometresi Doku Görüntüleme 

(Ġmaging) Sistemi 

1 Adet 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 200 (ikiyüz) 

takvim günü içinde çalıĢır vaziyette teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 22.12.2016 PerĢembe günü saat 15.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
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4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar 

istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından 

kaĢelenip imzalanmıĢ olmalıdır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan her bir maddeye 

cevap içerecek Ģekilde birebir ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından 

hazırlanmıĢ olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan 

bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ olmalıdır. 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

4.5. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.5.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 22.12.2016 PerĢembe günü saat 15.30‘a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kkararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 10811/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul 14. ĠĢ Mahkemesinin 2015/566 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 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 iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10751/1-1 

————— 
Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/490 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 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 iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10752/1-1 

————— 
Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/829 Esas sayılı dosyası ile 

birleĢtirilmesine karar verilen Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1096 Esas, 

2014/1014 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 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 iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan 

olunur. 10753/1-1 

—— • —— 

TSE Aydın Temsilciliğinden: 

KASIM 2016 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL, SÖZLEġMESĠ  

FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR 

 

BELGE 

KONUSU 

BELGE 

NO 

FESĠH 

TARĠHĠ 

FESĠH 

GEREKÇESĠ 

STAR ELEKTRONĠK - 

FARUK ÖRS 

TS 12498  

TS 10079 
09-HYB-742 10.11.2016 FĠRMA ĠSTEĞĠ 

AN MAKĠNA VE 

RÖMORK SANAYĠ VE 

TĠCARET LTD. ġTĠ. 

TS 12658 09-HYB-161 01.11.2016 FĠRMA ĠSTEĞĠ 

MURAT TAġAR MURAT 

TARIM ALETLERĠ 
TS 12659 09-HYB-591 16.11.2016 

OLUMSUZ ARA 

KONTROL 

--ERCÜMENT GÜNGÖR TS 8986 09-HYB-694 16.11.2016 
OLUMSUZ ARA 

KONTROL 

 10791/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

PERSONEL ALINACAKTIR 

Enstitümüz Merkez ve TaĢra TeĢkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aĢağıdaki 

tabloda belirtilen programlardan mezun, 54 TSE Uzman Yardımcısı, 1 Avukat, 6 Tekniker ve  

5 Memur olmak üzere toplam 66 personel alınacaktır. 

 

Sıra 

No Öğrenim Durumu 

Puan 

Türü 

Kadro 

Unvanı 

Görev 

Yapacağı 

ġehir 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

1 
Çevre Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 
P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 1 

2 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve HaberleĢme 

Mühendisliği veya Elektrik 

Mühendisliği lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 4 

Ġstanbul 4 

Kocaeli/ 

Gebze 
2 

Ġzmir 1 

Bursa 1 

3 

Endüstri Mühendisliği veya 

Endüstri Sistemleri Mühendisliği 

lisans programından mezun 

olmak. 

P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 1 

4 
Fizik Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 
P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ġstanbul 1 

Ankara 1 

Kocaeli/Gebze 1 

5 
Gıda Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 
P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Kocaeli/Gebze 2 

Ankara 1 

6 
ĠnĢaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 
P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Erzurum 1 

Ankara 3 

Kayseri 1 

Kocaeli/Gebze 1 

7 
Ġstatistik lisans programından 

mezun olmak. 
P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 1 

8 
Kimya lisans programından 

mezun olmak. 
P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Kocaeli/Gebze 1 

Ankara 1 

9 

Kimya Mühendisliği, Kimya ve 

Süreç Mühendisliği veya Kimya 

Mühendisliği ve Uygulamalı 

Kimya lisans programından 

mezun olmak 

P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Van 1 

Ankara 3 
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Sıra 

No Öğrenim Durumu 

Puan 

Türü 

Kadro 

Unvanı 

Görev 

Yapacağı 

ġehir 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

10 

Makine Mühendisliği/Makina 

Mühendisliği veya Makine ve 

Ġmalat Mühendisliği lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak 

P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 5 

Kocaeli/Gebze 5 

Ġstanbul 2 

11 
Mekatronik Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 
P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 1 

12 

Metalurji Mühendisliği, 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği, Malzeme 

Mühendisliği veya Malzeme 

Bilimi ve Mühendisliği, Seramik 

Mühendisliği lisans 

programlarından birinden mezun 

olmak 

P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Kocaeli/Gebze 1 

13 
Mimarlık lisans programından 

mezun olmak. 
P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 1 

*14 

Mütercim-

Tercümanlık(Ġngilizce), 

Çeviribilim(Ġngilizce) veya 

Çeviribilim lisans programından 

mezun olmak. 

P-3 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 1 

*15 

Mütercim-Tercümanlık(Arapça) 

lisans programından mezun 

olmak 

P-3 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 1 

16 

Siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, 

iktisadi ve idari bilimler 

fakülteleri mezunu olmak. 

P-50 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Ankara 3 

*17 Hukuk Fakültesi mezunu olmak P-103 Avukat Ankara 1 

18 

Tıbbi Biyolojik Bilimler, 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

lisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

P-7 

TSE 

Uzman 

Yardımcısı 

Kocaeli/Gebze 1 

19 

Elektrik, Elektronik, Elektrik-

Elektronik, Endüstriyel 

Elektronik, Elektrik-Elektronik 

Teknikerliği, Elektronik 

Teknolojisi önlisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

P93 Tekniker Kocaeli/Gebze 1 
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Sıra 

No Öğrenim Durumu 

Puan 

Türü 

Kadro 

Unvanı 

Görev 

Yapacağı 

ġehir 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

20 

ĠnĢaat, ĠnĢaat Teknikerliği, 

ĠnĢaat Teknolojisi önlisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

P93 Tekniker 

Ġstanbul 1 

Kocaeli/Gebze 1 

21 

Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, 

Ġtfaiyecilik ve Sivil Savunma, 

Sivil Savunma ve Ġtfaiyecilik 

önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

P-93 Tekniker Ġstanbul 1 

22 

Makine-Resim Konstrüksiyon, 

Makine,Resim ve 

Konstrüksiyon, Bilgisayar 

Destekli Makine,Resim-

Konstrüksiyon, Bilgisayar 

Destekli Tasarım, Bilgisayar 

Destekli Teknik Çizim önlisans 

programlarının birinden mezun 

olmak 

P93 Tekniker 

Kocaeli/Gebze 1 

Ġstanbul 1 

23 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi 

ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, 

Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, 

Büro Hizmetleri ve Yönetici 

Asistanlığı önlisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

P-93 Memur Ankara 2 

24 

Ġnsan Kaynakları, Personel 

Yönetimi, Ġnsan Kaynakları 

Yönetimi önlisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

P-93 Memur Ankara 1 

25 

Muhasebe, Bilgisayar Destekli 

Muhasebe, Bilgisayarlı 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları, Muhasebe ve 

Vergi Uygulamaları önlisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

P-93 Memur Ankara 2 

TOPLAM 66 

* Mezuniyet Durumu ve KPSS puanı haricinde ek Ģartlar aranmakta olup bunlar aĢağıda 

yer alan ‗BaĢvuru ġartları‘ bölümünde belirtilmiĢtir. 



7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

I. BAġVURU ġARTLARI: 

Sözlü sınava baĢvuruda bulunabilmek için; 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel Ģartları taĢımak. 

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Yükseköğretim Kurulunca 

tabloda yer alan bölüm mezunları ile eĢdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki 

yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olanlar da diğer koĢulları taĢımaları ve baĢvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri 

kaydıyla müracaat edebileceklerdir.) 

3) Tablonun 14. sırasında yer alan kadroya yapılacak baĢvurularda, son müracaat tarihi 

itibarıyla son 5(beĢ) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)‘ndan Ġngilizce alanında en 

az (A) seviyesinde puana (90) veya Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan baĢka bir 

puana sahip olunması zorunludur. 

4) Tablonun 15. sırasında yer alan kadroya yapılacak baĢvurularda, son müracaat tarihi 

itibarıyla son 5 (beĢ) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)‘ndan Arapça alanında en az 

(B) seviyesinde puana (80) veya Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil 

yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan baĢka bir 

puana sahip olunması zorunludur. 

5) Tablonun 17. sırasında yer alan kadrolara yapılacak baĢvurularda, baĢvuru tarihinin son 

günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

6) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35(otuzbeĢ) yaĢını doldurmamıĢ 

olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuĢ olmak). 

7) TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları için Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiĢ) 

puan almıĢ olmak zorunludur. 

8) Tekniker ve Memur kadroları için 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Kamu Personel 

Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiĢ) puan almıĢ olmak zorunludur. 

9) BaĢvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri 

için baĢvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için baĢvuru yapılması 

halinde baĢvuru geçersiz sayılacaktır. 

10) Adaylar, yerleĢtikleri illerde en az 5 (beĢ) yıl çalıĢmayı kabul ve taahhüt etmiĢ sayılır. 

11) Türkiye‘nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli 

bulunmamak. 

12) BaĢvuruların geçerli olabilmesi için baĢvuru süresinin son günü itibarıyla sınava 

girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. BaĢvuru süresinin son günü itibarıyla 

mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 
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II - BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ 

1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 02/01/2017 - 16/01/2017 tarihleri arasında (bu 

tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurular 

sayfasından baĢvuru formu ile özgeçmiĢlerini oluĢturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini 

elektronik ortama aktararak baĢvurularını gerçekleĢtireceklerdir. Enstitünün baĢvuru süresini 

uzatma hakkı saklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen baĢvurular kabul 

edilmeyecektir.) 

2) Tablonun 14, 15 ve 17 nci sıralarında yer alan kadrolara yapılacak baĢvurularda 

‗BAġVURU ġARTLARI‘nda belirtilen belgelerin baĢvuru formuna eklenmesi zorunludur. 

3) TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına baĢvuracak adayların mezun oldukları öğrenim 

programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan baĢlamak 

üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü 

sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama 

sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almıĢ olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır. 

4) Avukat, Tekniker ve Memur kadrolarına baĢvuracak adayların mezun oldukları öğrenim 

programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan baĢlamak 

üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü 

sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda 

son sıradaki adayla aynı puanı almıĢ olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır. 

5) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 24/01/2017 tarihinde Enstitünün resmi 

internet sitesinde ilan edilir. Ġlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme 

hakkını kazanan adaylara Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığınca sınav giriĢ belgesi düzenlenir. 

Sınav giriĢ belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden 

teslim edilir. Adaylar sınav giriĢ belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de 

(http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler. 

6) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin 

veya çıkıĢ belgesinin aslını, eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ olanlar için diploma denkliğinin 

yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar. 

III - SÖZLÜ SINAV ġEKLĠ VE KONULARI 

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, 

kavrayıĢlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme 

gücünün, davranıĢ ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına veya diğer kadrolara 

uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, 

bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır. 

a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için; 

1-Siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için; 

TSE‘nin mevzuatı, teĢkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına iliĢkin genel bilgiler, 

Genel kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku 

hariç), borçlar hukuku, ticari iĢletme hukuku, Ģirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare 

hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, 

mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, 
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Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve 

bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, iĢletme iktisadı, 

siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dıĢ politikası 

2 - Diğer bölümlerden mezun olanlar için; TSE‘nin mevzuatı, teĢkilat yapısı, görevleri ve 

faaliyetleri ile görev alanına iliĢkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branĢlara göre 

hazırlanmıĢ ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teĢkilatı, 

idare hukuku, 

b) Avukat, Tekniker ve Memur kadroları için; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte 

Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, 

genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayıĢ, ifade ve temsil kabiliyeti ile 

davranıĢ ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu, 

ġeklindedir. 

IV - SINAV YERĠ 

Sözlü sınavın yapılacağı yer 24/01/2017 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde 

duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri 

için oluĢturulan sınav giriĢ belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve 

sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriĢ belgesi, diploma veya çıkıĢ belgesi ile baĢvuruda istenen 

diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır. 

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ĠLANI 

Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiĢ) olması Ģarttır. Sözlü 

sınav notu aynı zamanda nihai baĢarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eĢitliği halinde belirlenen 

KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda baĢarılı olanların sayısı ilan edilen 

kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere sıralama yapılarak 

belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı baĢarmıĢ kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiĢ 

ve üzerinde puan almıĢ olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 

Sınavda baĢarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece baĢarılı olanlar 

sınavı kazanmıĢ kabul edilir. Nihai baĢarı listesi http://www.tse.org.tr adresi duyurular sayfasında 

ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla 

tebligat yapılacaktır.  

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan 

baĢlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, baĢvuru ve iĢlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmıĢ 

olsa dahi iptal edilir. Bu kiĢiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

VI - SINAV SONUÇLARINA ĠTĠRAZ 

Sınav sonuçlarına iliĢkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beĢ) iĢ 

günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. Ġtirazlar, ilgili komisyon tarafından 

en geç 10 (on) iĢ günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.  

Ġlanen duyurulur. 10799/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10823/1/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10823/2/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10823/3/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10823/4/1-1 
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Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ahi Evran Üniversitesi  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe KırĢehir / Merkez 

Adresi 
BağbaĢı Mah. Sahir Kurutluoğlu 

Cad. No: 100 
Tel-Faks 0386 280 43 81 - 280 43 74 

Posta Kodu 40100 E-Mail sks@ahievran.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
ONZ Grup ĠnĢ. Gıda Tur. San ve 

Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 

Medrese Mah. Atatürk Cad. 

Gültekin Arslan Apt. No: 29/6  

KIRġEHĠR 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6720264708  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KırĢehir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5141  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10822/1/1-1 
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Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ahi Evran Üniversitesi  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe KırĢehir / Merkez 

Adresi 
BağbaĢı Mah. Sahir Kurutluoğlu 

Cad. No: 100 
Tel-Faks 0 386 280 43 81 - 280 43 74 

Posta Kodu 40100 E-Mail sks@ahievran.edu.tr 

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

Adı/Unvanı ġahin FINDIK  

Adresi 
KuĢdilli Mah. Terme Cad. No:74/1  

KIRġEHĠR 
 

T.C. Kimlik No. 21173058490  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KırĢehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 40/24480  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10822/2/1-1 
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Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ahi Evran Üniversitesi  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe KırĢehir / Merkez 

Adresi 
BağbaĢı Mah. Sahir Kurutluoğlu 

Cad. No: 100 
Tel-Faks 0 386 280 43 81 - 280 43 74 

Posta Kodu 40100 E-Mail sks@ahievran.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

Akdoğan ĠnĢ. Nak. Gıda Day. Tük. 

Malları Pet. Ürünleri Paz. San ve 

Tic. Ltd. ġti. 

 

Adresi 

ĠsmetpaĢa Mah. Hükümet Cad. 

Burak Apt. Kat: 2 No: 3 

Dulkadiroğlu/KahramanmaraĢ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0220039492  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 17780  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10822/3/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/6212 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt DıĢı Eğitim 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Düzce Üniversitesi Döner Sermaye 

ĠĢletme Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Düzce 

Adresi 

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye 

ĠĢletme Müdürlüğü Rektörlük 2. Kat 

Konuralp 

Tel-Faks 
0 380 542 1111 Dhl: 1711 

Fax: 542 14 08 

Posta Kodu 81100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Recepoğlu KardeĢler Petrol Tic. Ltd. ġti.  

Adresi 
ġehit Murat Demir Mah. Düzce Cad. No: 13 

Düzce 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7340361369  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Düzce Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6330  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10817/1/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10817/2/1-1 



7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Tokat Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10813/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize aĢağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı 

Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili 
maddelerine göre asgari Ģartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. 

DOÇENT BAġVURU ġARTLARI 
BaĢvuruda bulunacak adayların baĢvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon 

numaraları ve yazıĢma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; nüfus cüzdan örneğini, 2 (iki) 
adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasının olmadığına dair adli sicil kaydı belgesini, 
daha önce kamuda çalıĢmıĢlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, 
Doktora baĢarı belgesini (yurtdıĢından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmıĢ olması gerekir). Doçentlik belgesi veya onaylı suretini, bilimsel çalıĢma ve 
yayınlarını kapsayan (4) dört adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına 
baĢvurmaları gerekmektedir. Profesörler, Doçentlik kadrosuna müracaat edemezler. 

BaĢvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde 
yapılacaktır. 

 
Unvanı Der. Adet Birimi Bölümü Anabilim Dalı Açıklamalar 

Doç. Dr. 1 1 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi 

 

 10750/1-1 
—— • —— 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu 

Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.  
Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında 

mevcuttur. 
Ġlan olunur. 
 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı 
Kadro 
Sayısı 

Mühendislik Endüstri Mühendisliği 
Doçent 1 

Yardımcı Doçent 1 

Fen-Edebiyat Psikoloji 
Doçent 1 
Yardımcı Doçent 2 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 
ĠĢletme 

Profesör 1 
Yardımcı Doçent 1 

Ġktisat Yardımcı Doçent 1 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yardımcı Doçent 1 

 10796/1-1 
—— • —— 

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz 

kadrosuna Profesör alınacaktır. Akademik Personele iliĢkin duyuru; http://www.okan.edu.tr 
adresinde yer almaktadır. 

 
Birim/Anabilim Dalı Profesör Doçent Açıklama 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Protetik Anabilim Dalı 1  Alanında Doçent Olmak 

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU 

Turizm ve Otelcilik 1  Alanında Doçent Olmak 
 10825/1-1 

—— • —— 
Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koĢulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamıĢ olmak 
koĢuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca 
AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
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listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat 
baĢvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmiĢlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların 

Üniversitelerarası Kurul tarafından değiĢecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen 

yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamıĢ olmaları gerekmektedir. 

Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir.  

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESĠ 

Bölüm  Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Kardiyoloji Profesör 1 

- Ġnvaziv Kardiyoloji Kalp yetersizliği ve 

kardiyomiyapati alanında çalıĢmıĢ ve 

araĢtırmalar yapmıĢ olmak.  

Ġç Hastalıkları Profesör 1 - Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak 

Ġç Hastalıkları Doçent 1 - Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. 

Ġç Hastalıkları Doçent 1 - Gastroenteroloji doçenti olmak.  

Çocuk Cerrahisi Profesör 1 
- Minimal invasiv cerrahi konusunda 

deneyimli olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 - Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak 

Plastik 

Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi 

Doçent 1 

- Dudak-damak yarıklarının onarımı konusunda 

deneyimli, Osteogenez ve periosteal fleplerde 

kemik prefabrikasyonu konusunda bilimsel 

araĢtırmalar yapmıĢ olmak, 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Profesör 1 - Perinatoloji uzmanı olmak.  

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Doçent 1 - Kadın Doğum doçenti olmak.  

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Bölüm  Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Sosyoloji Doçent 1 

- Genel Sosyoloji alanında doçentliğini almıĢ 

olmak, 

- Siyaset, Hukuk ve Kent Sosyolojisi alanları ile 

kadın çalıĢmaları alanında araĢtırmaları 

bulunmak.  

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Profesör 1 - Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.  

Profesör 1 - Göz Hastalıkları uzmanı olmak.  

Doçent 1 - Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.  

Doçent 1 
- Genel Cerrahi uzmanı olmak ve organ nakli konusunda 

deneyimli olmak. 

 

BAġVURU ADRESĠ: Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, KayıĢdağı Cad. 

No: 32 AtaĢehir - ĠSTANBUL     Tel: 0216 500 44 44 10743/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2016 / 281 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2016 / 4051 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 

Ġstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 23.07.2003 gün 6600 

sayılı kararı ile parseldeki ağaçlara iliĢkin Kadıköy Belediye BaĢkanlığı, Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü‘nce hazırlanan ağaç revizyon krokisinde 4, 5, 8, 9 ve 27 (büyük sakız ağacı) numara 

ile belirtilen ağaçlar ile, söz konusu parsele komĢu 209 parselde, 27 numaralı ağacın hemen 

kuzeyinde yer alan ağacın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

gün 666 sayılı ilke kararının (d) bendinde tanımlanan kent dokusunu tamamlayan, kent imajına 

etkisi olan grup ağaç tanımına uyduğuna, bu nedenle söz konusu ağaçların 3386 sayılı yasa ile 

değiĢik 2863 sayılı yasa gereğince ―Korunması Gerekli Anıt Ağaç‖ olarak tescil edilmelerine 

karar verilen, Kurulumuzun 27.08.2015 gün 2942 sayılı kararı ile, Kadıköy Ciheti haritalarında da 

yer alan ve birçok bilgi, belgede izlerine rastlanan, parseldeki tescilli anıt ağaçlarla birlikte bir 

bütünlük arz eden havuzun korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma 

grubunun II (iki) olarak belirlenmesine, rölövesinin Kurulumuza iletilmesine karar 89 pafta, 2956 

ada (E:1112 ada), 208 nolu parselde bulunan tescilli havuzun koruma sınırlarının belirlenmesini 

talep eden 19.10.2016 tarihli baĢvuru okundu, Kurulumuz uzmanlarının 24.10.2016 tarihli raporu 

okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, 89 pafta, 2956 ada (E:1112 ada), 208 

nolu parsel sınırlarının tescilli havuzun koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.   

 10778/1-1 
————— 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2016-162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016-2893 SĠVAS 

Dosya No : 58.13.01 

Sivas Ġli, Altınyayla Ġlçesi, Aydın Mahallesi‘nde, tapunun 190 ada, 1 parselinde kayıtlı,  

mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü‘ne ait olan tescilli Merkez Camii‘nin Kayseri Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 31.07.1992 tarih ve 1300 sayılı kararı ile belirlenen 

koruma alanının; tescilli Merkez Camii ve çevresinin, 12.05.2016 tarih, 2832 ve 2833 sayılı 

Kurulumuz kararları ile tescil edilen konak ve çeĢme ile birlikte Kurulumuz üyelerince yerinde 

incelenmesinden sonra yeniden değerlendirilmesine yönelik Kurulumuzun 12.05.2016 tarih ve 

2834 sayılı kararı doğrultusunda, Kurulumuz üyelerinden Mücella UYAR, Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

ÖNGE ve Müdürlük uzmanları tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 

16.06.2016 tarih ve 493 sayılı inceleme raporu okundu, ekleri incelendi; açıklamalar dinlendi; 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;  

Sivas Ġli, Altınyayla Ġlçesi, Aydın Mahallesi‘nde, tapunun 190 ada, 1 parselinde kayıtlı, 

mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü‘ne ait olan tescilli Merkez Camii‘nin Kayseri Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 31.07.1992 tarih ve 1300 sayılı kararı ile belirlenen 

koruma alanının; tescilli 147 ada, 2 parselde yer alan konak, 148 ada, 1 parselde yer alan çeĢme 

ile 148 ada, 8 parselde yer alan ve Kurulumuzun 16.06.2016 tarih ve 2892 sayılı kararı ile tescil 

edilen konak ile birlikte ele alınarak kararımız ekinde yer aldığı Ģekli ile yeniden belirlenmesine, 

koruma alanı içerisinde Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir uygulama yapılmamasına, 

koruma alan sınırı içerisinde kalan 193 ada içerisindeki iĢ merkezi inĢaatına yönelik eski projenin 

iptal edilmesine, Belediyesince hazırlanacak yeni projenin değerlendirilmek üzere Kurulumuza 

sunulmasına karar verildi. 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

 
 10777/1-1 



7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  65.04.06 

Toplantı Tarihi ve No : 29/11/2016 - 99 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29/11/2016 - 1422 VAN 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2016 - 2252 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Akıncı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Akıncı 

Aydınlık Mevkii YerleĢimi'nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 

2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

17.11.2016 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, 

tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Akıncı Mahallesi, Aydınlık Mevkiinde bulunan, Akıncı 

Aydınlık Mevkii YerleĢimi'nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Akıncı Aydınlık Mevkii YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları‘nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2016-2251 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Akıncı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.05.2010/1155 sayılı kararı ile           

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Akıncı YerleĢimi'nin sit alanı sınırlarının 

irdelenmesi ile sit alanının koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 27.04.2016/2011 sayılı kararı, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 19.07.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, hazırlanan tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Akıncı Mahallesinde bulunan Akıncı YerleĢimi‘nin sit 

alanı sınırlarının 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle yeniden 

belirlenmesine ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına; 

Akıncı YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2016 - 2246 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Karapınar Mahallesi sınırlarında yer alan Eski Karapınar Düz 

YerleĢiminin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 18.11.2016 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Karapınar Mahallesi sınırlarında yer alan Eski Karapınar Düz 

YerleĢiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Eski Karapınar Düz YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 2279 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Kâhta Ġlçesi, Bölükyayla Beldesi sınırları dâhilinde bulunan mozaiğin ve 

çevresindeki kalıntıların korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 

sayılı Yasa kapsamında tescilinin değerlendirilmesine iliĢkin Adıyaman Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 08.06.2016/1474 sayılı yazısı ve eki Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanlarının 

17.10.2016 tarihli raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2016 tarihli raporu okundu. 

Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kâhta Ġlçesi, Bölükyayla Beldesi sınırları dâhilinde bulunan Bölükyayla 

Mozaikli YerleĢim alanının üzerinde günümüz yapıları mevcut olduğundan, yaĢamın devamlılığı 

ilkesi gereğince II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli 

haritada koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna; 

Bölükyayla Mozaikli YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları‘nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.   

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016-175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016-2280 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Sayören Köyü sınırları içerisinde bulunan 1 adet Kaya 

mezarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine iliĢkin Adıyaman Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün 13.05.2016/1265 sayılı yazısı ve 

ekleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 3 adet su sarnıcı tespitine iliĢkin 01.07.2016 tarihli raportör 

raporu, konunun dosyası, tescil fiĢi, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili Besni ilçesi, Sayören Köyü sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösteren Sayören Kaya Mezarı ve 

Su Sarnıçları üzerinde konut yapısı olduğu ve yaĢamın devamı ilkesi göz önüne alınarak ekli 

1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tesciline; 

Sayören Kaya Mezarı ve Su Sarnıçları II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları‘nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016-175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016-2282 ġANLIURFA 

Adıyaman Ġli, Kahta Ġlçesi, Yığınak Köyü sınırlarında bulunan 730 nolu parselin 

çevresinde yer alan arkeolojik kalıntıların 2863 sayılı Yasa kapsamında tescilinin 

değerlendirilmesine iliĢkin Adıyaman Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün 04.09.2016/2204 sayılı 

yazısı ve eki 03.10.2016 tarihli Müze Müdürlüğü raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

17.11.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Yığınak Köyü sınırlarında yer alan Halil Harabesi‘nin 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada 

koordinatları ile gösterildiği Ģekilde uygun olduğuna; 

Halil Harabesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016-175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016-2278 ġANLIURFA 

Adıyaman Ġli, Samsat Ġlçesi, Kırmacık Köyü sınırlarında meydana gelen izinsiz kazının 

yapıldığı alanın sit alanı olup olmadığına iliĢkin Adıyaman Cumhuriyet BaĢsavcılığı Hazırlık 

Bürosunun 07.10.2016/2016-6303 sayılı soruĢturma yazısı eki, Adıyaman Müze Müdürlüğü 

uzmanlarının tarihsiz raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 17.11.2016 tarihli tescil 

edilmesine iliĢkin raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Kırmacık Köyü sınırlarında bulunan, Kırmacık (Kulliya) 

YerleĢimi'nin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 

ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği Ģekilde uygun olduğuna; 

Kırmacık (Kulliya) YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca 

değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016-175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016-2286 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 24 ada 

43 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 

taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 24 ada 

43 parselde yer alan korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli taĢınmazın tescil 

kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun ―II. Grup Yapı‖ olarak belirlemesine, 

yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine ve tescilinin devamına karar 

verildi. 10768/1/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016-175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016-2288 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 17 ada 

8 ve 17 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 

taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 17 ada 

8 ve 17 parselde yer alan korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli taĢınmazın 

tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun ―II. Grup Yapı‖ olarak 

belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine ve tescilinin 

devamına karar verildi. 10768/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016-175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016-2289 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 17 ada 

10 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 

taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 17 ada 

10 parselde yer alan korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli taĢınmazın tescil 

kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun ―II. Grup Yapı‖ olarak belirlemesine, 

yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine ve tescilinin devamına karar 

verildi. 10768/3/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016-175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016-2290 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 17 ada 

16 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 

taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, ġimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 17 ada 

16 parselde yer alan korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli taĢınmazın tescil 

kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun ―II. Grup Yapı‖ olarak belirlemesine, 

yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine ve tescilinin devamına karar 

verildi. 10768/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.00/1774 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3924 KONYA 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Hatunsaray Mahallesinde yer alan, Kurulumuzun 6.8.2012 gün 

ve 713 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Hatunsaray Düz YerleĢim 

yerine ait sit sınırının irdelenmesine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 

04.11.2015 gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, 

Meram Belediye BaĢkanlığı Ġmar ev ġehircilik Müdürlüğü'nün 31.08.2016 gün ve E.10065 sayılı 

yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 

kayıt numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Hatunsaray Mahallesinde yer alan, Kurulumuzun 6.8.2012 gün 

ve713 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak sınırları belirlenen tescilli Hatunsaray 

Düz YerleĢim yerine ait sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral üzerinde gösterildiği 

ve 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı Ģekilde I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına,  bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar 

Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının 

uygulanmasına karar verildi. 
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7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.00/2164 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3923 KONYA 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Hatunsaray Mahallesinde yer alan Han-Kuyu ve Mezarlık 

yapısının tescil iĢlemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 

gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, 

Meram Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü'nün 31.08.2016 gün ve E.10065 sayılı 

yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 

kayıt numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Hatunsaray Mahallesi, 340 ada 17-21 parselde yer alan Mezarlık 

ile 341 ada 1 parsel-342 ada 1 parselde yer alan Han ile Kuyu, 2863 sayılı yasanın 6. ve 

7.maddesi kapsamında değerlendirildiğinden söz konusu Han, Kuyu ve Mezarlığın II. Gurup 

Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline, koruma alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli 

haritada iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.05/127 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 3982 KONYA 

Konya Ġli, Çumra Ġlçesi, Apasaraycık Mahallesi 169 ada 53 numaralı parselde yer alan 

sarnıcın tescil istemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 

gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarih ve 687-3784-27126 sayılı yazısı ile 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarih ve 1912 kayıt 

numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Çumra Ġlçesi, Apasaraycık Mahallesi 169 ada 53 numaralı parselde yer alan 

Dalın Ovacığı Sarnıcı‘nın 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle tesciline, 

koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine, koruma alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli 

haritada iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.05/128 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 3983 KONYA 

Konya Ġli, Çumra Ġlçesi, Apasaraycık Mahallesi 175 ada 7 parselde yer alan sarnıcın tescil 

istemine iliĢkin, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 23.09.2016 

gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarih ve 687-3784-27126 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarih ve 1912 kayıt numaralı rapor  okundu, 

ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Çumra Ġlçesi, Apasaraycık Mahallesi 175 ada 7 parselde yer alan Saraycık 

Sarnıcının, 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle tesciline, koruma 

grubunun II. grup olarak belirlenmesine, koruma alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada 

iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.05/129 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 3984 KONYA 

Konya Ġli, Çumra Ġlçesi, Apasaraycık Mahallesi 160 ada 73 parselde yer alan sarnıcın 

tescil istemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 gün ve 

6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 

23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarih ve 687-3784-27126 sayılı yazısı ile Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarih ve 1912 kayıt numaralı rapor 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Çumra Ġlçesi, Apasaraycık Mahallesi 160 ada 73 parselde Bozova Sarnıcının, 

2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle tesciline, koruma grubunun II. grup 

olarak belirlenmesine, koruma alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlenerek 

koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/39 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3946 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Merkez, Dolukaya Parkı içerisinde yer alan sarnıcın tescil 

iĢlemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 gün ve 6076-

57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 

23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, Akören 

Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı yazısı ile 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 kayıt 

numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Merkez Dolukaya Parkı içerisinde 420 ada, 48 numaralı parselde 

yer alan Dolukaya Parkı Sarnıcının 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle 

tesciline, koruma guruplarının II. gurup olarak, koruma alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli 

kadastral üzerinde iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/40 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3948 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Merkez Hacılar Mahallesi Yukarı Yarımca Mevkii'nde yer alan 

sarnıcın tescil iĢlemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 

gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, 

Akören Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı 

yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 

kayıt numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Merkez Hacılar Mahallesi Yukarı Yarımca Mevkii 372 ada, 265 

numaralı parselde yer alan Yukarı Yarımca Sarnıcının 2863 sayılı Yasada tanımlanan özellikleri 

taĢıması nedeniyle tesciline, koruma gurubunun II. grup olarak belirlenmesine koruma alanının 

kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, 

tescil fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/41 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3949 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Merkez Hacılar Mahallesi Kovanlık Mevkii'nde yer alan 

YerleĢim Yeri, Han ve Sarnıcın tescil iĢlemine iliĢkin olarak,  Konya Ġl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 

687-3784-27126 sayılı yazısı, Akören Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 

05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 kayıt numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi,  Merkez Hacılar Mahallesi Kovanlık Mevkii'nde yer alan 

YerleĢim Yerinin 2863 sayılı yasada tanımlanan  özellikleri taĢıması nedeniyle III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının ekli 1/2000 kadastral üzerinde gösterildiği ve 

1/25000 ölçekli haritada iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte 

belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına, 

368 ada 1 parsel de yer alan Sarnıç ile 367 ada 4 parselde yer alan Han yapısının 2863 

sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle tesciline, koruma gruplarının II. grup 

olarak belirlenmesine, koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastal üzerinde 

iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/42 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3950 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Hacılar  Mahallesinde yer alan sarnıcın tescil iĢlemine iliĢkin 

olarak, Konya Ġl Gıda  Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 gün ve 6076-57586 

sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün 

ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, Akören Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı yazısı ile Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 kayıt numaralı rapor  

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Hacılar Mahallesi 353 ada 32 numaralı parselde yer alan 

Kırcağız Sarnıcının 2863 sayılı Yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle tesciline, 

koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine,  koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli 

haritada iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına 

karar verildi. 
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Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/44 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3952 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Merkez Hacılar Mahallesi, Erenler Mevkii'nde yer alan 

YerleĢim Yerinin tescil iĢlemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 

04.11.2015 gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, 

Akören Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı 

yazısı ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

09.05.2016 tarihli ve 1912 kayıt numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Merkez Hacılar Mahallesi, Erenler Mevkii'nde yer alan 

YerleĢim Yerinin 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının ekli 1/2000 kadastral üzerinde gösterildiği ve 

1/25000 ölçekli haritada  iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına,  bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte 

belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/45 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3953 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Çatören Mahallesi, Yıkık Cami Mevkii'nde yer alan, YerleĢim 

Yerinin tescil iĢlemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 

gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, 

Akören Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı 

yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 

kayıt numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Çatören Mahallesi, Yıkık Cami Mevkii'nde yer alan, YerleĢim 

Yerinin 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının 1/2000 ölçekli kadastral üzerinde gösterildiği ve 1/25.000 

ölçekli haritada iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte 

belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/47 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3955 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Orhaniye Mahallesi, Karaoğlan Kuyusu Mevkii'nde yer alan 

yerleĢim yerinin tescil iĢlemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 

04.11.2015 gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, 

Akören Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı 

yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 

kayıt numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Orhaniye Mahallesi, Karaoğlan Kuyusu Mevkii'nde yer alan 

yerleĢim yerinin 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının 1/2000 ölçekli kadastral üzerinde gösterildiği 

ve 1/25.000 ölçekli haritada iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte 

belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/48 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3956 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Erikler Mevkii Tümülüsün 

tescil iĢlemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 gün ve 

6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 

23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, Akören 

Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı yazısı ile 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 kayıt 

numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Erikler Mevkii Tümülüsünün 

2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, sit sınırlarının 1/2000 ölçekli kadastral üzerinde gösterildiği ve 1/25.000 ölçekli haritada 

iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, bu alanda 3 

yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma 

Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/49 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3947 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Orhaniye Mahallesi'nde yer alan sarnıcın tescil iĢlemine iliĢkin, 

Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, 

Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve 

E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, Akören Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı yazısı ile Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 kayıt numaralı rapor 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Orhaniye Mahallesi, 204 ada, 34 numaralı parselde yer alan 

Çakmak Kayası Sarnıcının 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle tesciline, 

grubunun II. grup olarak belirlenmesine, koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada 

iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına karar 

verildi. 
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Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.20/46 

Toplantı Tarihi ve No : 05.10.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.10.2016 - 3954 KONYA 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Orhaniye Mahallesi, Koca Çoka Mevkii'nde yer alan YerleĢim 

Yerinin tescil iĢlemine iliĢkin, Konya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.11.2015 

gün ve 6076-57586 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynak Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü'nün 23.09.2016 gün ve E.431753 sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı'nın 18.08.2016 tarihli ve 687-3784-27126 sayılı yazısı, 

Akören Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 05.08.2016 tarihli ve 500 sayılı 

yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.05.2016 tarihli ve 1912 

kayıt numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Akören Ġlçesi, Orhaniye Mahallesi, Koca Çoka Mevkii'nde yer alan YerleĢim 

Yerinin 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının 1/2000 ölçekli kadastral üzerinde gösterildiği ve 1/25.000 

ölçekli iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, bu 

alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi 

Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  68.02/1 

Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2016 - 178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.10.2016 - 4015 KONYA 

Aksaray Ġli, Eskil Ġlçesi sınırları içerisinde arazi toplulaĢtırması yapılacak alanlarda tespit 

yapılmasına iliĢkin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 11.12.2015 tarihli ve 

232300 sayılı yazısı, Aksaray Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 03.05.2016 tarihli ve 

1622-04213 sayılı yazısı, Eskil Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 18.08.2016 tarihli 

ve 3517 sayılı yazısı, Aksaray Ġl Özel Ġdaresinin 17.08.2016 tarihli ve E.7044 sayılı yazısı ile 

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.06.2016 

tarihli ve 2452 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Aksaray Ġli, Eskil Ġlçesi sınırları içerisinde NevĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu tarafından I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Ġğne Ağızları 

Höyüğün sit sınırlarının 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/25.000 ölçekli harita üzerinde 

koordinatlandırılarak iĢlendiği Ģekilde belirlenmesine, kararımız eki listede belirtilen Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının (mezarlıklar) 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri 

taĢıması nedeniyle tesciline, listedeki höyük ve yerleĢim yerinin de I. ve III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının karar eki kadastrallar ve 1/25.000 ölçekli haritalarda 

iĢaretlenerek koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, sit fiĢlerinin onaylanmasına, bu 

alanlarda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi 

Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 

LĠSTE 

ARKEOLOJĠK SĠT ALANLARI 
 

ADI CĠNSĠ ADA PAFTA PARSEL DERECESĠ 

Ġğne Ağızları 

Höyük 

Höyük    I. ve III. Derece 

Arkeolojik 

Celil Mezarlığı 

Höyük 
Höyük    

I. Derece 

Arkeolojik 

Höyüklü Han 

Höyük 
Höyük    

III. Derece 

Arkeolojik 

Tol Yaylası Höyük Höyük    
I. Derece 

Arkeolojik 

Merdivenli Kuyu 

Höyük 
Höyük    

I. ve III. Derece 

Arkeolojik 

Oklava Yaylası 

Höyük 
Höyük    

I.ve III. Derece 

Arkeolojik 

Höyüklü Yaylası 

Höyük ve 

YerleĢim Yeri 

Höyük ve 

YerleĢim Yeri 
   

I.ve III. Derece 

Arkeolojik 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI 
 

ADI CĠNSĠ ADA PAFTA PARSEL DERECESĠ 

EĢeler Mezarlığı Mezarlık   7348  

Ġğne Ağızları 
Mezarlığı 

Mezarlık   1248-1249  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  70.02/10 

Toplantı Tarihi ve No : 24.06.2016 - 169 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.06.2016 - 3775 KONYA 

Karaman Ġli, BaĢyayla Ġlçesi, Büyükkarapınar Köyü sınırları içerisinde bulunan Nekropol 

Alanının tesciline iliĢkin, Karaman Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 23.03.2016 

tarihli ve 757 sayılı yazısı ile Karaman Ġl Özel Ġdaresinin 18.04.2016 tarihli ve E.4036 sayılı 

yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 20.04.2016 tarihli ve E.414042 sayılı yazısı, Konya 

Orman Bölge Müdürlüğünün 17.05.2016 tarih ve E.1083930 sayılı yazısı okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Karaman Ġli, BaĢyayla Ġlçesi, Büyükkarapınar Köyü sınırları içerisinde bulunan Nekropol 

Alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/25000 

ölçekli haritada koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, bu alanda 

3 yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 



7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 
 10727/17/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2016 – Sayı : 29911 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  70.04/13 

Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2016 - 178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.10.2016 - 4027 KONYA 

Karaman Ġli, Kazımkarabekir Ġlçesi, Kızılkuyu Köyü sınırları içerisinde bulunan 

Örenyerinin tesciline iliĢkin, Karaman Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 29.07.2016 

tarihli ve 1679 sayılı yazısı ile Karaman Müze Müdürlüğü'nün 27.07.2016 gün ve 691 sayılı 

yazısı, Karaman Ġl Özel Ġdaresinin 04.10.2016 tarihli ve E.9266 sayılı yazısı ile Konya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.10.2016 gün ve 4175 

kayıt nolu dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Karaman Ġli, Kazımkarabekir Ġlçesi, Kızılkuyu Köyü sınırları içerisinde bulunan 

Örenyerinin, 2863 sayılı yasada tanımlanan özellikleri taĢıması nedeniyle, III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, kaçak  kazı yapanlar 

hakkında 2863 sayılı yasanın 9.ve 65.maddeleri gereği yasal soruĢturma açılmasına, yasal 

soruĢturma tamamlandıktan sonra kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları 

denetiminde kapatılmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar 

GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına 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

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1132 Adana’nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın

Vakasının Araştırılması ve Benzer Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal
Eğitim ve Barınma Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp
Yaygınlaştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir
Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9513 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında

Karar
2016/9525 Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim

Proje Alanı ile Riskli Alan Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2016/9528 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve
Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi
Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
2016/9421 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
2016/9568 Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Elçi Mekin Mustafa Kemal

Ökem’in İsrail Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması
Hakkında Karar

— Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Ekonomi, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim ile Sağlık Bakanlıklarına
Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49)
— Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 16/11/2016 Tarihli ve 2014/12917 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


