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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL

KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN 
TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Pan Avrupa Akdeniz Tercihli

Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona taraf olan diğer ülkeler arasında imzalanan
tercihli ticaret düzenlemelerinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliğine” ilişkin mad-
denin veya bu düzenlemelere ek “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yön-
temlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esasları düzenler.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/11/2013 tarihli ve 28808 mükerrer sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “Pan Avrupa Ak-
deniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon”un Türkiye için uygulanmasında,
29/5/2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye
Cumhuriyeti ve Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında Serbest Ticaret An-
laşmasının II.10’uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği” hükmünün uy-
gulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile
2 nci maddede belirtilen Anlaşmaya dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti (Bundan sonra Türkiye olarak anılacaktır) ile 2 nci

maddede yer alan ilgili ülke arasındaki Anlaşmayı,
b) Avrupa Birliği: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Dani-

marka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç,
İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Roman-
ya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dan oluşan ülkeler birliğini,

c) Avrupa Birliği İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler: Arnavutluk
Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Karadağ, Sırbistan
Cumhuriyeti, Kosova’yı,

ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
d) Barselona sürecine katılım sağlayan ülkeler: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti,

Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail Devleti, Ürdün Haşimi Krallığı, Lübnan Cumhuriyeti, Fas Kral-
lığı, Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü, Suriye Arap Cumhuriyeti, Tunus Cum-
huriyeti ve Türkiye’yi,

e) Bölgesel Konvansiyon: 13/7/2013 tarihli ve 6497 sayılı Kanunla onaylanması uygun
bulunan 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe
Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon”u,

f) Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler: Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İstikrar ve Ortaklık
Sürecine katılım sağlayan ülkeler, Barselona sürecine katılım sağlayan ülkeler, EFTA ülkeleri,
Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı, Türkiye, Gürcistan, Moldova, Ukrayna’yı,
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g) EFTA ülkeleri: İzlanda, İsviçre Konfederasyonu, Liechtenstein Prensliği ve Norveç
Krallığı’nı,

ğ) Eşya: Hem girdi hem de ürünü,
h) EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgeleri: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden

yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya
kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, örnekleri Ek
III (a) ve Ek III (b)’de yer alan formları,

ı) EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgeleri başvuru formu: İhracatçı veya yetkili kanuni
temsilcisi tarafından EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgeleri talep edilmek üzere doldurul-
ması gereken, örnekleri Ek III (a) ve Ek III (b)’de yer alan formları,

i) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin ger-
çekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün girdilerin
kıymetlerinin dâhil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek
yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

j) Fasıllar ve pozisyonlar: Bu Yönetmelikte Armonize Sistem olarak geçen, Armonize
Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonları
(dört haneli kodlar),

k) Menşe beyanı ve EUR-MED menşe beyanı: İhracatçı tarafından fatura, çeki listesi
veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı
yeterli ayrıntıda tanımlayan metni Ek IV (a) ve (b)’de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan
beyanları,

l) Girdi: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya ak-
samlar ve benzerini,

m) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki güm-
rük kıymetini, bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ise ihracatı gerçekleştiren
Taraf ülkede girdiler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,

n) Gümrük idareleri: Türkiye için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile diğer Taraf ülkeler
için anılan ülkelerde yetkilendirilmiş idareleri,

o) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Madde-
sinin Uygulanmasına Dair Gümrük Kıymetine İlişkin 1994 Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına
göre tespit edilen kıymeti,

ö) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme
tabi tutmayı,

p) Katma Değer: Fabrika çıkış fiyatından eşyaya dâhil edilen, 6 ncı maddede sayılan
ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkeler menşeli her bir girdinin gümrük kıymetinin
veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ihracatı gerçekleştiren Taraf
ülkede bu girdi için ödenmiş ilk doğrulanabilir fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,

r) Menşe ispat belgesi: EUR.1 dolaşım belgesi, EUR-MED dolaşım belgesi, Menşe be-
yanı veya EUR-MED menşe beyanını,

s) Menşeli girdi kıymeti: (m) bendindeki tanıma uygun olarak, gerekli değişiklikler ya-
pılarak uygulanan, bu tür girdinin gümrük kıymetini,

ş) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya
sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek
bir fatura kapsamına giren ürünleri,

t) Sınıflandırma: Ürün veya girdilerin belirli bir pozisyon altında sınıflandırılmasını,
u) Taraf ülkeler: Türkiye ile 2 nci maddede yer alan ülkeleri,
ü) Ülkeler: Karasuları da dâhil olmak üzere ülkeleri,
v) Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş

ürünü
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları

Menşe kuralı
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ül-

kelerden biri menşeli kabul edilir:
a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen ilgili Taraf ülkede elde edilen ürünler.
b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, ilgili Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi

tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede
elde edilmiş ürünler.

(2) Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Ek Protokol 4 hükümleri çerçevesinde Avrupa
Ekonomik Alanı (AEA) menşeli eşya. Bu tür eşya sırasıyla Avrupa Birliği, İzlanda, Liechtens-
tein1 veya Norveç’ten, AEA’ya taraf olan ülkeler haricindeki bir başka Taraf ülkeye ihraç edil-
dikleri hallerde Avrupa Birliği,  İzlanda, Liechtenstein veya Norveç (AEA’ya taraf olan ülkeler)
menşeli kabul edilirler.

(3) İkinci fıkrada yer alan hüküm yalnızca, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke ile AEA’ya
taraf ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmalarının mevcut olması halinde uygulanır.

Menşe kümülasyonu
MADDE 6 – (1) Kümülasyon uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) 5 inci madde hükümlerine tabi olarak, bünyelerine Türkiye, Liechtenstein2, İsviçre,

İzlanda, Norveç veya AB menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle ihracatı gerçekleştiren Taraf
ülkede elde edilen ürünler, bir başka Taraf ülkeye ihraç edildikleri hallerde, ihracatı gerçekleş-
tiren Taraf ülkede 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geç-
miş olmaları şartıyla, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olarak kabul edilirler. Söz ko-
nusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

b) 5 inci madde hükümlerine tabi olarak bünyelerine Faroe Adaları, Cezayir, Mısır, İs-
rail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus, Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Makedonya,
Karadağ, Sırbistan, Kosova, Gürcistan, Moldova veya Ukrayna menşeli girdiler dâhil edilmek
suretiyle ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede elde edilen ürünler, bir başka Taraf ülkeye ihraç
edildikleri hallerde, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin
ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke
menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş ol-
maları gerekmez.

c) İhracatı yapan Taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlem, 9 uncu maddede be-
lirtilenlerin ötesine geçmez ise, yalnızca ihracatı yapan Taraf ülkede eklenen katma değerin,
imalatta kullanılan bu girdinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli
girdilerin kıymetini geçmesi halinde, elde edilen ürün ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli
olarak kabul edilir. Eğer bu gerçekleşmez ise, elde edilen ürün Türkiye ya da ilgili Taraf ülke-
deki imalat işlemlerinde kullanılan en yüksek kıymete sahip girdiyi sağlayan (a) ya da (b) bent-
lerinde belirtilen ülke menşeli olarak kabul edilir.

ç) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ülkelerden biri menşeli olup, ihracatı gerçekleştiren
Taraf ülkede hiçbir işçilik veya işleme uğramamış ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmeleri
halinde menşeli ürün statülerini korurlar.

d) Bu maddede düzenlenen kümülasyon sadece:
1) Menşe statüsünün elde edilmesi sürecine dâhil olan Taraf ülkeler ile varış ülkesi olan

Taraf ülke arasında bir tercihli ticaret anlaşmasının mevcut olması,
2) Girdiler ve ürünlerin, bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarının uygu-

lanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması ve
                                                 
1 Liechtenstein menşeli ürünler, Liechtenstein ile İsviçre arasında mevcut Gümrük Birliği’nden
dolayı, İsviçre menşeli kabul edilirler.
2 Liechtenstein, İsviçre ile gümrük birliği oluşturmuş olup, Avrupa Ekonomik Alanına ilişkin
Anlaşmaya taraftır.
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3) Bakanlığın kümülasyon uygulamasına dair gerekli hükümlerin tamamlanmasının ar-
dından, kümülasyon uygulamasının başlangıç tarihi ve diğer düzenlemeleri bir tebliğ ile du-
yurması

halinde uygulanabilir.
e) Kümülasyon hükümlerinin uygulanmasında Ek V’deki tablo esas alınır.
Tamamen elde edilmiş ürünler
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde

edilmiş oldukları kabul edilir:
a) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,
b) Taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler,
c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,
ç) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
d) Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,
e) İhracatı gerçekleştiren Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından deniz-

den elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,
f) Münhasıran (e) bendinde belirtilen ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında

üretilen ürünler,
g) Taraf ülkede toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait, sa-

dece sırt geçirmeye veya atık olarak kullanılmaya elverişli kullanılmış lastikler dâhil olmak
üzere, kullanılmış girdiler,

ğ) Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,
h) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır

işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan
ürünler,

ı) Münhasıran  (a) ila (h) bentlerindeki ürünlerden üretilmiş eşya.
(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde geçen kendi gemileri ve kendi fabrika gemileri

tabirleri sadece;
a) İhracatı gerçekleştiren Taraf ülkede kayıtlı veya tescilli,
b) Anılan Taraf ülke bayrağı altında seyreden,
c) En az %50’sine anılan Taraf ülke vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare

merkezinin anılan Taraf ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, yönetim veya
denetleme kurulu başkanı ve bu kurulların üyelerinin çoğunluğunun anılan Taraf ülke vatandaşı
olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının anılan
Taraf ülke veya kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olu-
nan,

ç) Yönetici ve yetkilileri anılan Taraf ülke vatandaşı olan ve
d) Mürettebatının en az %75’i anılan Taraf ülke vatandaşı olan
gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin uygulanması açısından tamamen elde edilmemiş

ürünler, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede iş-
çilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. Ek II'de yer alan listede belirtilen şartlar, imalatta
kullanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte
olup, sadece bu girdilerle ilgili olarak geçerlidir. Bu nedenle, eğer söz konusu listede o ürün
için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün ima-
latında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygu-
lanamaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate
alınmaz.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen duruma rağmen, Ek II’de yer alan listede belirtilen şartlar
uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak;

a) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %10'unu geçmemesi,
b) Menşeli olmayan girdilerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdelerin, bu

bendin uygulanması suretiyle aşılmaması
koşullarıyla kullanılabilirler.
(3) İkinci fıkra hükümleri, Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere

uygulanmaz.
(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, üretim sırasında gerçekleştirilen işlem veya işçi-

liğin 9 uncu madde hükümlerine göre yetersiz sayılmadığı hallerde uygulanır.
Yetersiz işçilik veya işlem
MADDE 9 – (1) 8 inci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakıl-

maksızın, ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler, menşeli ürün statüsü
verilmesi için yetersiz işçilik veya işlemler olarak kabul edilir:

a) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yö-
nelik koruyucu işlemler,

b) Ambalaj ayırma ve birleştirme,
c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,
ç) Tekstil ürünlerini ütüleme veya presleme,
d) Basit boyama ve cilalama işlemleri,
e) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam beyazlatma, parlatma ve per-

dahlama,
f) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri,
g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma,

zarlarını ayıklama,
ğ)  Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,
h) Maddelerden setler oluşturma dahil, eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme,

kalibrasyon ve eşleştirme.
ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama,

karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,
i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri

yapıştırma veya basma işlemleri,
j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri,
k) Şekerin herhangi bir girdiyle karıştırılması,
l) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin par-

çalarına ayrılması,
m) (a) ila (k) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapıl-

ması,
n) Hayvan kesimi.
(2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde

yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede ger-
çekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam,

Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi,

Armonize Sistem nomanklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim
olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre;

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216



a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize
Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme biri-
midir.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda
aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında mün-
feriden değerlendirilmelidir.

(2) Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açı-
sından ürüne dâhil ediliyorsa, menşeinin tespiti açısından da dâhil edilir.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
MADDE 11 – (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen,

normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dâhil edilmiş bulunan veya ayrıca fa-
tura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine, alet veya
araç içinde mütalaa edilir.

Setler
MADDE 12 – (1) Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, ken-

disini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak,
bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluşuyorsa, menşeli olmayan ürünlerin kıyme-
tinin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak o ülke men-
şeli kabul edilir.

Etkisiz unsurlar
MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kul-

lanılabilecek;
a) Enerji ve yakıtın,
b) Tesis ve teçhizatın,
c) Makine ve aletlerin,
ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın
menşeini belirlemek gerekmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi
MADDE 14 – (1) İkinci ve üçüncü bölümde yer alan menşe statüsü kazandırılmasına

ilişkin koşullar, 5 inci maddenin ikinci fıkrası, 6 ncı madde ile bu maddenin üçüncü fıkrası hü-
kümleri saklı kalmak üzere, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede kesintisiz olarak yerine geti-
rilir.

(2) 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkeden
başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde, geri gelen eşyanın,
ihraç edilmiş eşya ile aynı olduğu ve söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içe-
risinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme
tabi tutulmadığı hususları gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde,
menşeli olmadığı kabul edilir.

(3) İkinci ve üçüncü bölümde belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, ih-
racatı gerçekleştiren Taraf ülkeden ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen girdiler üze-
rinde, anılan Taraf ülke dışında yapılan işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşulların sağlanması
halinde etkilenmez. Bu koşullar:

a) Söz konusu girdilerin tamamen ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede elde edilmiş ol-
ması veya ihraç edilmelerinden önce 9 uncu maddede belirtilen yetersiz işlemlerin ötesinde
bir işçilik veya işlemden geçmiş olması,
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b) Gümrük idarelerinin geri gelen eşyanın, ihraç edilen girdilerin işçilik veya işlemden
geçirilmesi ile elde edildiği ve bu madde hükümlerinin uygulanması ile ihracatı gerçekleştiren
Taraf ülke dışında kazanılan toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu nihai ürünün
fabrika çıkış fiyatının %10’unu aşmadığı hususlarında ikna edilmiş olmasıdır.

(4) Üçüncü fıkranın amaçları açısından, ikinci ve üçüncü bölümde düzenlenen menşe
statüsünün kazanılması için gerekli koşullar, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke dışında yapılan
işçilik ve işlemlere uygulanamaz. Fakat, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, ürüne
dâhil edilen menşeli olmayan tüm girdiler için Ek II’deki listede belirlenen bir azami kıymet
koşulu bulunduğu durumda, anılan Taraf ülkede ürüne dahil edilen menşeli olmayan girdilerin
toplam kıymeti ile bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla, Taraf ülke dışında kazanılmış top-
lam katma değer birlikte dikkate alındığında, belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla, toplam katma değer,
orada dâhil edilen girdilerin kıymetlerini de içerecek şekilde, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke
dışında oluşan tüm maliyetleri ifade eder.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, Ek II’deki listede düzenlenen koşulları yerine
getirmeyen veya 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan genel tolerans kuralının uygulan-
ması ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için uygulanmaz.

(7) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasılların-
daki ürünlere uygulanmaz.

(8) Bu madde hükümleri tarafından kapsanan türde ve ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke
dışında yapılan herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya ilgili diğer düzenlemeler
vasıtasıyla yürütülür.

Doğrudan nakliyat
MADDE 15 – (1) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece, bu Yö-

netmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan veya 6 ncı maddede
belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkeler üzerinden nakledilen ürünler için
uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarılması veya geçici depo-
lanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi
altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik iş-
lemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üze-
rinden nakledilebilir.

(2) Menşeli ürünler ihracatçı ve ithalatçı Taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru
hattı ile nakledilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin ithalatçı ülkenin
gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılır:

a) İhracatı gerçekleştiren Taraf ülkeden transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir
sevk evrakı,

b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren,
boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya di-
ğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu
belgeleyen bir belge,

c) (a) veya (b) bendindeki belgelerin temin edilememesi halinde ikame kanıtlayıcı bel-
geler.

Sergiler
MADDE 16 – (1) Taraf ülkelerin birinden 6 ncı maddede belirtilen kümülasyonun uy-

gulanabilir olduğu ülkeler dışında başka bir ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi son-
rasında diğer bir Taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler gümrük idarelerinin;

a) İhracatçının bu ürünleri Taraf ülkelerin birinden serginin düzenlendiği ülkeye nak-
lettiği ve burada sergilediği,
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b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer Taraf ülkedeki bir kimseye satıldığı veya
tasarrufuna verildiği,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönde-
rildiği durumunu koruyarak sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek
dışında başka bir amaçla kullanılmadığı

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanır.
(2) Altı ila on ikinci bölüm hükümlerine uygun olarak düzenlenen veya hazırlanan men-

şe ispat belgesi, normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilir.
Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve ser-
gilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel
amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı
her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teş-
hirlerine uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geri Ödeme veya Muafiyet

Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması
MADDE 17 – (1) Altı ila on ikinci bölüm hükümlerine uygun olarak menşe ispat bel-

gesi düzenlenen veya hazırlanan Taraf ülkelerden veya 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri
menşeli ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler, ihracatı gerçekleştiren Taraf
ülkede her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete
tabi değildir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yasak;
a) İhracatı gerçekleştiren Taraf ülkede imalatta kullanılan girdilere uygulanabilen güm-

rük vergisi veya eş etkili vergilerin kısmen veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya
ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye,

b) Ürünlerin söz konusu girdilerden elde edilip ihraç edildiği ve dâhilde kullanım için
alıkonmadığı hallerde,

c) Birinci fıkrada ve (a) bendinde belirtilen iade, muafiyet veya geri ödemelerin açıkça
veya aynı etkiyi doğuracak şekilde geçerli olduğu durumlarda

uygulanır.
(3) Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan girdiler

kullanılarak üretilen ilgili ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu girdilere uygulanabilen
tüm gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm geçerli belgeleri
gümrük yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmak zorunda-
dır.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen ambalajlara, 11 inci maddede belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve 12 nci mad-
dede belirtilen set halindeki ürünlere, menşeli olmadıkları durumlarda uygulanır.

(5) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, yalnızca Anlaşmanın uygulan-
dığı türden girdiler için geçerlidir.

(6) Ürünler;
a) 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygu-

lanmaksızın, ihracatı veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olarak kabul ediliyorlarsa;
birinci fıkradaki yasak, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bir Taraf ülke ile 6 ncı mad-
denin ikinci fıkrasında belirtilen ve İsrail, Faroe Adaları ve Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Or-
taklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler haricinde olan bir Taraf ülke arasındaki ikili ticarette
uygulanmaz.
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b) 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygu-
lanmaksızın Mısır, Ürdün, Fas veya Tunus menşeli olarak kabul ediliyorlarsa, bu maddenin
birinci fıkrasındaki yasak Mısır, Ürdün, Fas ve Tunus arasındaki ikili ticarette uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı

Menşe ispat belgeleri
MADDE 18 – (1) Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler, diğer bir Taraf ülkeye ithal

edilmeleri sırasında, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanırlar:
a) Bir örneği Ek III (a)’da yer alan bir EUR.1 dolaşım belgesi,
b) Bir örneği Ek III (b)’de yer alan bir EUR-MED dolaşım belgesi,
c) Metni Ek IV(a)’da yer alan Menşe beyanı veya Ek IV(b)’de yer alan EUR-MED

menşe beyanı.
(2) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli ürünler,

37 nci maddede belirtilen durumlarda, birinci fıkrada belirtilen belgelerden herhangi birisinin
ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın Anlaşmadan yararlanır.

(3) 2 nci maddede belirtilen Anlaşmalar kapsamında, bu ülkelerde düzenlenmiş EUR.1
veya EUR-MED dolaşım belgesi, Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı eşliğinde, Tür-
kiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamında olan AB menşeli eşyanın Türkiye’ye itha-
linde, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokol çer-
çevesinde yapılan düzenlemeler ile öngörülen tercihli tarife uygulanır.

(4) 6 ncı maddede yer alan Taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın, anılan maddede yer
alan bir başka Taraf ülkeden EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi, Menşe beyanı veya
EUR-MED menşe beyanı eşliğinde Türkiye’ye ithalinde, Türkiye ile eşyanın menşeli olduğu
ülke arasında mevcut düzenlemeler ile öngörülen tercihli tarife uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Menşe Beyanı ve Menşe İspat Belgelerinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanında bulunma koşulları
MADDE 19 – (1) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı 39 uncu madde çerçe-

vesinde bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçmeyen men-
şeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için herhangi bir ih-
racatçı tarafından hazırlanabilir.

(2) Üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-

rinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve
1) Söz konusu ürünlerin, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke, ithalatı gerçekleştiren Taraf

ülke veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli
girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkeler menşeli ürünler olduğunun kabulü ve bu Yönet-
meliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdi-
lerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve men-
şe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şar-
tıyla bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,

b) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine veya 6 ncı maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (a) bendinde
belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyorsa ve
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1) Söz konusu ürünlerin, diğer Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uy-
gulanmaksızın, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli
olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdi-
lerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen
diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED do-
laşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer ko-
şullarını yerine getirmesi durumunda,

c) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Söz konusu ürünlerin, diğer Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uy-
gulanmaksızın, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli
olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdi-
lerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen
diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED do-
laşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer ko-
şullarını yerine getirmesi durumunda,

Menşe beyanı düzenlenebilir.
(3) Söz konusu ürünlerin, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke, ithalatı gerçekleştiren Taraf

ülke veya kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri
menşeli olduğunu kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,
ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke gümrük idaresi tarafından aşağıda yer alan hallerde;

a) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı dü-
zenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülke-
lerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen Taraf ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümü-
lasyon çerçevesinde, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkede girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen Taraf ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda,

b) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine veya 6 ncı maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (a) bendinde
belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyorsa ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı dü-
zenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası men-
şeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülke-
lerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalatı ger-
çekleştiren Taraf ülkede girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülke-
lerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda,

c) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı dü-
zenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası men-
şeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

20 Ekim 2017 – Sayı : 30216                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülke-
lerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalatı ger-
çekleştiren Taraf ülkede girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülke-
lerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda

EUR.MED menşe beyanı düzenlenebilir.
(4) EUR-MED menşe beyanına aşağıdaki İngilizce ibarelerden biri yazılır:
a) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümü-

lasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, “CUMULATION APPLIED WITH” (Ül-
kenin/Ülkelerin ismi),

b) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümü-
lasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa “NO CUMULATION APPLIED”.

(5) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürü-
nün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtla-
yan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda
ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(6) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı ihracatçı tarafından, Ek IV(a) ve Ek
IV(b)’de metni yer alan, Anlaşmada aynı ekte belirtilen dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin
ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, çeki listesi veya herhangi bir ticari belge üze-
rine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el
yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

(7) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı
orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak 39 uncu madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan,
kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanını kendi el
yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütna-
meyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama
şartı aranmaz.

(8) Bir menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı
ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı ko-
şuluyla ihracattan sonra da hazırlanabilir.

EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin düzenlenme koşulları
MADDE 20 – (1) İkinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracatı gerçekleştiren

Taraf ülkenin gümrük idareleri tarafından aşağıda yer alan hallerde;
a) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-

rinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve
1) Söz konusu ürünlerin ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke, ithalatı gerçekleştiren Taraf

ülke veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli
girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkeler menşeli ürünler olduğunun kabulü ve bu Yönet-
meliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdi-
lerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve men-
şe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şar-
tıyla bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,

b) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine veya 6 ncı maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (a) bendinde
belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyorsa ve
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1) Söz konusu ürünlerin, diğer Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uy-
gulanmaksızın, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli
olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdi-
lerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen
diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED do-
laşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer ko-
şullarını yerine getirmesi durumunda,

c) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Söz konusu ürünlerin, diğer Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uy-
gulanmaksızın, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli
olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdi-
lerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen
diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED do-
laşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer ko-
şullarını yerine getirmesi durumunda,

EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenir.
(2) Söz konusu ürünlerin, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke, ithalatı gerçekleştiren Taraf

ülke veya kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri
menşeli olduğunu kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,
ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke gümrük idaresi tarafından aşağıda yer alan hallerde;

a) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı dü-
zenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülke-
lerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen Taraf ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümü-
lasyon çerçevesinde, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkede girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen Taraf ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda,

b) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine veya 6 ncı maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (a) bendinde
belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyorsa ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı dü-
zenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası men-
şeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülke-
lerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalatı ger-
çekleştiren Taraf ülke girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülke-
lerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda,

c) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin bi-
rinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı dü-
zenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası men-
şeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya
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2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülke-
lerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalatı ger-
çekleştiren Taraf ülkede girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülke-
lerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda

EUR.MED dolaşım belgesi düzenlenir.
(3) EUR-MED dolaşım belgesinin (7) no.lu kutusuna aşağıdaki İngilizce ibarelerinden

biri yazılır:
a) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümü-

lasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, “CUMULATION APPLIED WITH (Ülke-
nin/Ülkelerin ismi)”,

b) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümü-
lasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa “NO CUMULATION APPLIED”.

EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 21 – (1) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi, Ek III(a) ve Ek III(b)'de

belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakan-
lıkça yetkilendirilen kuruluşlarca bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi, yalnızca ihracatçı veya ihracatçının güm-
rük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, birer örneği Ek III(a) ve
Ek III (b)’de yer alan EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi ile başvuru formunun bu Yö-
netmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.

EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin doldurulması
MADDE 22 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, EUR.1 veya EUR-MED

dolaşım belgesini ve EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi başvuru formlarını, bu belgelerin
arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre;
a) Belgeler Anlaşmada belirtilen dillerden birinde ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde doldurulur.
b) Belgeler yazı makinesi veya elle doldurulabilir. Elle doldurulmaları halinde mürek-

kepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.
c) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz ve

değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle
yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve
gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

ç) Belgede kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bı-
rakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir
çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

d) Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyim-
leri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı
bir biçimde beyan edilmeleri gerekir.

(3) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcilerinin, EUR.1 veya EUR-MED dolaşım
belgesi başvuru formlarının arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanında belirtilen hususları yer
ve tarih göstererek imza ile teyit etmeleri gerekir.

(4) İhracatçı beyanı eşyanın menşeinin tespitini teminen, ihracatçılar veya yetkili kanuni
temsilcileri tarafından; eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilere uygulanan iş-
lem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartları sağladığı hususları ile eşyanın ima-
latında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belirtilen ülkeler menşeli girdiler ve bu girdiler
üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri belirtilecek şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve
bu hususları destekleyici belgeler ibraz edilir.
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İhracatçının ibraz yükümlülüğü
MADDE 23 – (1) EUR.1 dolaşım belgesi veya EUR-MED dolaşım belgesi düzenlen-

mesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin veya
Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe
statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm
ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 22 nci madde

hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imzalanan başvuru formları ile belgeler gümrük ida-
relerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara verilir.

(2) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar, başvuru
formları ile EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin kurallara uygun olarak doldurulup
doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın 5 ve 6 ncı madde hükümleri gereğince
Türkiye veya 6 ncı maddede yer alan ülkelerden biri menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda,
ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri ta-
mamlar.

(3) Düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin  (4) no.lu kutusuna ilgili
menşe ülkesi yazılır.

EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü madde hükümleri çerçevesinde başvuru-

nun değerlendirilmesini müteakip;
a) Dolaşım belgelerinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle

ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını orta-
dan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,

b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle dolaşım belgesindeki ka-
yıtlara uygun olup olmadığını,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığını,
ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından

verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri,
fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini
incelemek ve ihraç konusu eşyayı 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı  Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol eder.

(2) Bu şekilde dolaşım belgelerinin kontrolü yapıldıktan sonra 26 ncı madde hükümleri
uyarınca vize işlemine geçilir.

EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgelerinin vize edilmesi
MADDE 26 – (1) İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan, usulüne uy-

gun olarak doldurulmuş EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgeleri, 24 ve 25 inci maddeler
uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde gümrük ida-
relerince vize edilir.

(2) Dolaşım belgelerinin gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat
ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili
olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.

(3) Dolaşım belgelerinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru ola-
rak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz
kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

(4) Gümrük idareleri, dolaşım belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna; gümrük be-
yannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mü-
rekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar,
tarih ve imza atar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye
ait kaşeyi uygulamak suretiyle vize işlemini tamamlar.
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(5) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı
delil olarak ancak gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenlenme işlemi
vize ile tamamlanmış olur.

(6) Düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya
kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

(7) Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım ha-
lindeki dolaşım belgesinin nüshalarının hangi birimlere verileceğini Bakanlık belirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi,

İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgelerinin ihracattan sonra verilmesi
MADDE 27 – (1) 26 ncı madde hükümlerine istisna olarak, EUR.1 veya EUR-MED

dolaşım belgeleri; hata, istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında
düzenlenmemiş olması veya EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin düzenlenmiş, ancak
teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Bakanlıkça
yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi halinde ait olduğu
ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

(2) 26 ncı madde hükümlerine istisna olarak EUR-MED dolaşım belgeleri, 20 nci mad-
denin ikinci fıkrasında belirtilen hükümlerin karşılandığı hususunda gümrük idareleri veya Ba-
kanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşları tatmin edici şekilde ispat edilmesi halinde, ait ol-
duğu ve ihracatı esnasında EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenen eşyanın ihracatından sonra da
düzenlenebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen durumlarda ihracatçı eşyanın cinsi, nevi, niteliği
ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı güm-
rük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.
Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 dolaşım belgesi verilmediğini veya EUR.1 veya
EUR-MED dolaşım belgesinin ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edil-
mediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder. Usulüne uygun olarak doldurulmuş
EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi ve başvuru formunu imzalayıp talep yazısına ekler.

(4) Bu maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının talebi ilgili gümrük idare-
leri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç
eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların in-
celenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı
takdirde EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi verilir ve vize edilir.

(5) İhracattan sonra verilen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin (7) numaralı
Gözlemler kutusuna İngilizce  “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi yazılır.

(6) İkinci fıkrada belirtilen durumlarda ihracattan sonra düzenlenen EUR-MED dolaşım
belgelerinin (7) no.lu kutusuna İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1
no………) [date and place of issue]” ibaresi yazılır.

(7) İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan
EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgeleri, ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir.

Teknik nedenlerle EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin reddi
MADDE 28 – (1) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi, bu Yönetmelikte öngörülen

şekilde düzenlenmemiş ise teknik nedenlerle reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;
a) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin, ebat veya renk olarak örnekten önemli

derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde
basılmaması gibi öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi,

b) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinde (4) numaralı kutu gibi doldurulması zo-
runlu kutulardan birinin doldurulmaması,
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c) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenme-
mesi, kaşelenmemesi veya imzalanmaması,

ç) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından
onaylanması,

d) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi vize edilirken kullanılan mührün veya kaşe-
nin 42 nci madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe olması,

e) İbraz edilen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin orijinal olmayıp fotokopi
veya suret olması,

f) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaş-
maya taraf olmayan ülkelerden birinin yazılması,

gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgeleri son-
radan düzenlenebilir.

(2) Teknik nedenlerle reddedilen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi üzerine
“BELGE KABUL EDİLMEMİŞTİR”  ibaresi yazılarak, hangi nedenlerle kabul edilmediği de
belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi alması için
ithalatçıya iade edilir. Ancak, gümrük idareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra
kontrol amacıyla veya hile yapıldığından şüphe edilmesi halinde reddedilen EUR.1 veya EUR-
MED dolaşım belgesinin bir kopyasını saklayabilir.

EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin ikinci nüshalarının düzenlenmesi
MADDE 29 – (1) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin çalınma, kaybedilme ve

hasar görmesi hallerinde ihracatçı, ilk belgeyi düzenleyen gümrük idaresine veya Bakanlıkça
yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesini
talep edebilir.

(2) Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait
belgelere ve ilk belgeye uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha belgenin
vize işlemini yapar.

(3) Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk do-
laşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır.

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha belgelerin (7) numaralı Gözlemler kutusuna İn-
gilizce  DUPLICATE ibaresi yazılır.

EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin değiştirilmesi
MADDE 30 – (1) Menşeli ürünler Taraf ülkelerden birinin gümrük idaresinin kontrolü

altında iken, ürünün tamamının veya bir bölümünün bulunduğu ülke veya taraf diğer ülke
içinde başka bir yere gönderilmesi gerektiği durumda, gönderilecek kısım için asıl belge yerine
geçmek üzere bir veya birden çok müfrez EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi düzenlenir
ve durum esas EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi üzerine işaret edilir.

(2) Müfrez EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım belgesi düzenlenme talebi eşyayı kontrol
altında bulunduran gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her
türlü inceleme yapılarak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde talep yerine geti-
rilir.

(3) Düzenlenen müfrez belge Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında EUR.1 veya
EUR-MED dolaşım belgesi olarak kabul edilir.

(4) Esas EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin tarih ve seri numarası müfrez bel-
genin veya belgelerin (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına
“MÜFREZ MENŞE İSPAT BELGESİDİR” kaşesi basılır.

(5) Gümrük idaresi, esas menşe ispat belgesi ile buna dayanılarak düzenlenen yeni bel-
genin veya belgelerin beyaz nüshasını muhafaza eder.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
İbraz

Menşe ispat belgelerinin geçerliliği
MADDE 31 – (1) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi, ihracatçı ülkedeki vize ta-

rihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine
ibraz edilmesi gerekir.

(2) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tari-
hinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine
ibraz edilmesi gerekir.

(3) İthalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai
durumlar nedeniyle, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerden sonra da, uygulanan tercihli
muamele çerçevesinde kabul edilebilir.

(4) Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, eşyanın belirtilen son
tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

(5) Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması
için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı
veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili
gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.

(6) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne intikal ettirir. İlgili
Bölge Müdürlüğü konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat
getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise belgelerin süresini en çok bir ay
uzatabilir.

Menşe ispat belgelerinin ibrazı
MADDE 32 – (1) Menşe ispat belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince

ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilir. Söz konusu gümrük idaresi, menşe ispat bel-
gelerinin tercümesini talep edebilir. Ayrıca idare beyannameye ek olarak, ithalatçıdan eşyanın
Anlaşma koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı bilgi ve belgeleri talep edebilir.

(2) Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat bel-
gelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edile-
memesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda,
tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler
kesin olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usu-
lüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz
olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri
belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun
tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına
göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.

Parçalar halinde ithalat
MADDE 33 – (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara binaen,

Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş hal-
de olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci Bölümlerinde ya da 7308 ve 9406 no’lu
pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için
tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilecektir.

Tevsik edici belgeler
MADDE 34 – (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 veya EUR-MED dolaşım bel-

gesi, Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı kapsamındaki ürünlerin Türkiye veya 6 ncı
maddede yer alan ülkelerden biri menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine
getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla, 19 uncu maddenin beşinci fıkrasında ve 23 üncü
maddede belirtilen belgeler arasındadır:

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216



a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleş-
tirilen işlemleri belgeleyici nitelikte; örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğ-
rudan deliller,

b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin
menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde bu ülkelerde
yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

ç) Kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Türkiye veya 6 ncı mad-
dede yer alan ülkeler tarafından bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazır-
lanmış EUR.1 veya EUR.MED dolaşım belgeleri veya Menşe beyanları veya EUR.MED menşe
beyanları,

d) 14 üncü maddede öngörülen şartların karşılandığını ispat eden, Türkiye veya ilgili
Taraf ülke dışında gerçekleştirilen işçilik ve işlemlere ilişkin uygun nitelikte kanıtlar.

Menşe ispat belgeleri ve tevsik edici belgelerin muhafazası
MADDE 35 – (1) Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere,
a) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihra-

catçı, 19 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen belgeleri,
b) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir

nüshasını ve 23 üncü maddede belirtilen belgeleri,
c) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesini düzenleyen gümrük idaresi veya Bakan-

lıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar, 21 inci maddede belirtilen başvuru formunu ve başvuru
sırasında firma tarafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki,

ç) İthalatçı ülkenin gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen menşe ispat belgelerini
en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.
Farklılıklar ve şekli hatalar
MADDE 36 – (1) Menşe ispat belgelerindeki ifadeler ile ürünlerin ithalat işlemlerini

yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük
farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak or-
taya konması kaydıyla, söz konusu menşe ispat belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan
kaldırmaz.

(2) Menşe ispat belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz
konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerek-
tirmez.

ONUNCU BÖLÜM
Menşe İspatından Muafiyet

Ticari mahiyette olmayan eşya
MADDE 37 – (1) Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen

veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu ol-
mamaları,  bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğ-
ruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe ispat belgesi istenmeksizin menşeli ürünler
olarak kabul edilir. Posta yoluyla gelen eşyada beyan, Posta Gümrük Beyannamesi
(CN22/CN23 belgesi)  veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir.

(2) Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi
ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat
olarak kabul edilmez.

(3) Ayrıca, birinci ve ikinci fıkradaki ürünlerin toplam kıymetinin, küçük paketler ha-
lindeki eşyada 500 Euro’yu,  yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1200 Euro’yu geçmemesi ge-
rekir.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
Euro ile İfade Edilen Tutarlar

Euro karşılıklarının tespiti
MADDE 38 – (1) 19 uncu madde ile 37 nci madde hükümlerinin uygulanmasında, eş-

yanın Euro dışında bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, Taraf ülkelerin ulu-
sal para birimleri cinsinden ifade edilen Euro tutarına eşit tutarlar, Taraf ülkelerin her biri ta-
rafından yıllık olarak sabitlenir.

(2) Bir sevkiyat, ilgili ülkede sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para biri-
mine atıf yapılmak suretiyle, 19 uncu madde ile 37 nci madde hükümlerinden yararlanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Basitleştirilmiş İşlemler

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin verilmesi
MADDE 39 – (1) Taraflar arasındaki ticarette aşağıdaki hükümler çerçevesinde basit-

leştirilmiş işlem uygulanması mümkündür;
a) Bakanlık;
1) Sık sık EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi düzenlenmesini gerektiren sevkiyat

yapan,
2) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiğinin sap-

tanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,
3) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,
4) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip

olan
gerçek ve tüzel kişilere, eşyanın kıymetine bakılmaksızın örneği Ek IV(a)’te yer alan

Menşe beyanını veya örneği Ek IV(b)’te yer alan EUR-MED menşe beyanını hazırlayabilmesi
konusunda Onaylanmış İhracatçı yetkisi verebilir.

(2) Bakanlık, basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve
yetkinin Onaylanmış İhracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin iptali
MADDE 40 – (1) Onaylanmış ihracatçıların bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı ha-

reket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan
kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Bakanlıkça geçici olarak
geri alınabilir veya iptal edilebilir.

Muhasebesel ayırım
MADDE 41 – (1) Aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdi

stoklarının ayrı tutulmasının önemli maliyetler ve somut güçlükler doğurduğu hallerde, ilgili-
lerin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi, bu stokların yönetiminde muhasebesel ayırım yön-
teminin kullanılmasına izin verebilir.

(2) Muhasebesel ayırım yöntemi, belirli bir referans dönemi için, elde edilen menşeli
kabul edilebilecek ürün sayısının, stokların fiziksel ayırıma tabi tutulmuş olması halinde elde
edilecek ürün sayısı ile aynı olmasını sağlayabilmelidir.

(3) Gümrük idaresi bu izni gerekli göreceği koşullara bağlı olarak verebilir.
(4) Muhasebesel ayırım yöntemi, ürünlerin imal edildiği ülkede uygulanan genel mu-

hasebe ilkelerine göre uygulanır ve kaydı tutulur.
(5) Muhasebesel ayırım yönteminden yararlanan kişi, menşeli kabul edilebilecek ürün

miktarı için, yerine göre, Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı düzenleyebilir veya
EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi düzenlenmesi için başvurabilir. Gümrük idaresinin
talebi üzerine, yararlanan kişi, stoklarının nasıl işletildiğine ilişkin bir bildirge sunar.
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(6) Gümrük idaresi, iznin kullanımını izler ve yararlananın izni uygunsuz kullandığı
veya bu Yönetmelikte belirlenen bir koşulu yerine getiremediği her durumda geri alabilir.

(7) Bakanlık, muhasebesel ayırım yönteminin kullanılması ile bu yöntemin kullanıl-
masına ilişkin iznin verilmesi, geri alınması ve iznin kullanımının izlenmesine dair usulleri be-
lirler.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İşbirliği

Mühür, kaşe ve adreslerin iletilmesi
MADDE 42 – (1) Taraf ülkelerin gümrük idareleri, kendi gümrük idarelerinde EUR.1

ve EUR-MED dolaşım belgesi vize ederken kullandıkları mühürlerin veya kaşelerin örnek bas-
kılarını ve EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgelerinin, Menşe beyanları ile EUR-MED menşe
beyanlarının kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini birbirlerine iletir.

Karşılıklı yardım
MADDE 43 – (1) Taraf ülkeler, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine EUR.1

ve EUR-MED dolaşım belgeleri, Menşe beyanları ile EUR-MED menşe beyanlarının geçerli-
liklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar.

Sonradan kontrol talebi
MADDE 44 – (1) İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 ve EUR-MED dolaşım bel-

geleri ve Menşe beyanları ile EUR-MED menşe beyanlarının sonradan kontrolünü talep ede-
bilirler.

(2) İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen EUR.1 ve
EUR-MED dolaşım belgeleri ve Menşe beyanları ile EUR-MED menşe beyanlarının gerçekliği
veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi oldu-
ğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol
talebi ile 45 inci madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine
geri gönderir.

(3) İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgesi ile eğer ibraz
edilmiş ise Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanını, yahut bu belgelerin birer kopyasını,
gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine geri
gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde
edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 45 – (1) Menşe İspat Belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Bakanlığa gön-

derilmesi suretiyle yapılır.
(2) EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgelerinin kontrol talebi; (13) numaralı bölümün,

EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgesini vize eden ihracatçı ülke gümrük idaresinin adı ve ad-
resi ile kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı
makinası veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılarak doldurulması suretiyle ya-
pılır.

(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip imzalanır ve mühür veya kaşe ile
işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.

Sonradan kontrol talebinin incelenmesi
MADDE 46 – (1) Kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla,

ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme
veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) İhracatçı ülke gümrük idareleri EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgelerinin kontrol
sonucunu (14) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtir:

a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konur,
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b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır,
c) İmzalanır ve okunabilir mühür veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe

uygulanmak suretiyle onaylanır.
Sonradan kontrol sonuçları
MADDE 47 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi,

kontrol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.
(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf

ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümle-
rine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım bel-
gesinin sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın
kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak,
eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgele-
rinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden
sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

(4) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz ko-
nusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde
yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai
durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını redde-
debilir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Cezalar

Cezalar
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 ta-

rihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Serbest Bölgeler

Serbest bölgeler
MADDE 49 – (1) Taraf ülke gümrük idareleri, nakliyeleri esnasında kendi ülkesi içinde

bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu olan
eşyanın başka eşyayla değiştirilmemesinin veya hasara uğramasını önleyici normal işlemler
dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, Taraf ülkelerden biri menşeli herhangi bir
ürün, bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal edilir ve bir işçilik veya iş-
lemden geçirildiği takdirde, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir EUR.1 veya EUR-MED dolaşım
belgesi, ilgili gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından
düzenlenir.

ONALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Septe ve Melilya
MADDE 50 – (1) “AB” terimi, Septe ve Melilya’yı kapsamaz. Ancak, bu Yönetmeliğin

Özel Şartlara ilişkin hükümleri dikkate alınmak kaydıyla, Türkiye menşeli ürünler, Septe veya
Melilya’ya ithal edildiğinde, AB gümrük bölgesi menşeli ürünlere uygulanan aynı gümrük re-
jimi; ve bu Yönetmelik kapsamı Septe ve Melilya menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında,
AB menşeli ürünlerin tabi olduğu aynı gümrük rejimi uygulanır.
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Özel şartlar
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin Septe ve Melilya açısından uygulan-

masında, 15 inci madde hükümleri uyarınca doğrudan nakledilmiş olmaları koşuluyla,
a) Aşağıda belirtilen ürünler, Türkiye menşeli ürünler olarak kabul edilirler:
1) Tamamen Türkiye'de elde edilmiş ürünler,
2) Söz konusu ürünlerin 8 inci madde çerçevesinde yeterli işçilik veya işleme tabi tu-

tulmuş olması ya da Septe ve Melilya veya AB menşeli ürünlerin 9 uncu maddede belirtilen
yetersiz işçilik veya işlemin ötesinde bir işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması kaydıyla (1)
numaralı alt bentte belirtilenlerin dışındaki ürünlerin imalatta kullanılması suretiyle Türkiye’de
elde edilmiş olan ürünler.

b) Aşağıda belirtilen ürünler, Septe ve Melilya menşeli ürünler olarak kabul edilirler:
1) Tamamen Septe ve Melilya'da elde edilmiş ürünler.
(2) Söz konusu ürünlerin 8 inci madde çerçevesinde yeterli işçilik veya işleme tabi tu-

tulmuş olması ya da Türkiye veya AB menşeli ürünlerin bu Yönetmelik çerçevesinde 9 uncu
maddede belirtilen yetersiz işçilik veya işlemin ötesinde bir işçilik veya işleme tabi tutulmuş
olması kaydıyla birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilenlerin dışındaki
ürünlerin imalatta kullanılması suretiyle Septe ve Melilya'da elde edilmiş olan ürünler.

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Septe ve Melilya tek bir ülke olarak kabul edilir.
(4) İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi, EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin

2 no.lu kutusuna veya Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanına “Türkiye” ve “Septe
ve Melilya” ibarelerini yazar. Ayrıca ürünlerin Septe ve Melilya menşeli olmaları halinde ise,
bu husus EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin (4) no.lu kutusuna veya Menşe beyanı
veya EUR-MED menşe beyanında gösterilir.

(5) 2 nci maddede geçen Bölgesel Konvansiyonun Septe ve Melilya’da uygulanmasın-
dan İspanyol gümrük idareleri sorumludur.

San Marino Cumhuriyeti ve Andorra Prensliği
MADDE 52 – (1) Türkiye ve San Marino Cumhuriyeti menşeli ürünler ile Armonize

Sistemin 25 ila 97. fasıllarında yer alan Andorra Prensliği menşeli ürünleri, bu Yönetmelik an-
lamında AB menşeli ürünler olarak kabul eder. San Marino Cumhuriyeti ve Andorra Prensliği
menşeli ürünlerin menşe statüsü, bu Yönetmelik hükümlerinde gerekli uyarlamalar yapıldıktan
sonra, uygulanması suretiyle belirlenir.

Transit haldeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve Anlaşma'nın yürürlüğe

girdiği tarihte transit halinde olan ya da Türkiye veya ilgili Taraf ülkede antrepolarda veya ser-
best bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten
itibaren dört ay içinde, eşyanın 15 inci madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş
olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş
bir EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin sunulması kaydıyla, Anlaşma hükümleri tatbik
edilebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönet-

melikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeli-
ğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 

YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-

luklar Başkanlığının amaç ve görevleriyle ilgili olarak yayımlayacağı kitap, dergi, ansiklopedi,

gazete, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik

depolama üniteleri ve resmi internet sitesinde hizmete sunacağı elektronik yayınlara ilişkin

usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanlığının görev alanına giren eserlerin yayımlanması, yayın kurulunun kurulması, çalışma

esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve

Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5/12/1951 tarihli ve

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlen-

me Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

b) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

c) Birim: Bu Yönetmelik kapsamına giren yayın faaliyetini yürüten birimi,

ç) Elektronik Yayın: Sadece elektronik ortamlarda sunulmak üzere hazırlanmış eserler

ya da geleneksel yöntemlerle hazırlanmış, basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik or-

tamda sunulmuş şekli ile Kurum internet sitesinde yer alan makale, yazı, şekil, animasyon ve

benzeri eserleri,

d) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle

müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

e) KİİDB: Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığını,

f) Manyetik depolama üniteleri: Elektronik ortamdaki veri ve bilgilerin her türlü elektronik

ortamda okunabilmesi amacıyla kullanılan CD, DVD, flaş bellek ve benzeri depolama aygıt-

larını,

g) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana ge-

tirilen fikir mahsullerini,

ğ) Yayın Kurulu: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Kurulu, Yayın İlkeleri, Yayın Türleri, Ücretler

Yayın Kurulunun oluşturulması
MADDE 5 – (1) Yayın Kurulu, bir Başkan Yardımcısı ile Başkanlık yöneticileri veya

uzmanlar arasından KİİDB’nin teklifi ve Başkanın tensibi ile seçilen 4 üye olmak üzere toplam
5 üyeden oluşur. Başkan Yardımcısı Yayın Kurulunun başkanıdır. Yayın Kurulunun sekretarya
hizmetleri KİİDB tarafından yürütülür.

(2) Yayın Kurulu, süreli veya süresiz yayınlarla ilgili alt yayın kurulları oluşturabilir.
En fazla 5 alt kurul oluşturulabilir. Alt kurullar konuya özel çalışırlar ve alt kurul üye sayısı
3’ü geçemez. Alt kurul üyeleri, KİİDB’nin teklifi ve Başkanın tensibi ile Başkanlık içinden
veya dışından seçilir.

Görev ve yetkiler
MADDE 6 – (1) Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başkanlığın yayın politikasını oluşturmak.
b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan yayın ilkeleri doğrultusunda yayın pla-

nını hazırlamak.
c) Başkanlıkça yayımlanacak, satın alınacak, abone olunacak, çevirisi yapılacak eserleri

tespit ederek karara bağlamak.
ç) Yayımlanması talebiyle Başkanlığa gönderilen eserleri inceleyerek veya inceleterek,

eserlerin basılı veya elektronik ortamda veya internet sitesinde yayımlanıp yayımlanamayacağı
konusunda görüş belirtmek.

d) Başkanlığın kurumsal dergi, hakemli dergi veya diğer yayınları için alt yayın kurul-
larının oluşturulmasını sağlamak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yö-

netmeliği esas alarak, inceleme, redaksiyon, tashih ve koordinasyon ücretinin ödenmesi için
itibari sayfa sayısını karara bağlamak.

g) Diğer kurum ve kuruluşlarla ve yayınevleriyle ortak olarak yapılacak yayınlarda,
yayınların hazırlık ve basım aşamalarıyla ilgili ilkeleri belirlemek.

ğ) Yayınların yurt içi ve yurt dışında dağıtımı ile ilgili gerekli anlaşmaları hazırlamak.
Toplantı ve karar
MADDE 7 – (1) Yayın Kurulu, Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu
ile alır.

(2) Toplantı gündemlerinin hazırlanması ve Kurul sekretaryası KİİDB tarafından yü-
rütülür.

(3) Yayın Kurulu üyelerinin eserlerinin görüşüldüğü toplantılara eser sahibi katılamaz.
Yayın ilkeleri ve şartları
MADDE 8 – (1) Yayın Kurulunca, eserlerin seçiminde, hazırlanmasında, tercüme edil-

mesinde göz önünde tutulacak temel ilkeler şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlara göre suç oluşturmaması.
b) Milli birlik ve beraberliğimizi bozucu görüşlere, insanı, aileyi veya toplumun belirli

bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi.
c) Milli kültürümüzü küresel boyutlara ulaştıracak ve insanlığın ortak değerlerine kat-

kıda bulunacak nitelikte olma, toplumsal yararlılığı ve evrenselliği göz önünde bulundurması.

20 Ekim 2017 – Sayı : 30216                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



ç) Yurtdışındaki vatandaşlarımızın dil ve kültürel kimliklerini koruyucu ve ihtiyaç duy-
dukları alanlarla ilgili destekleyici nitelikte olması.

d) Tarihi ve kültürel bağlarımız olan ülke ve topluluklarla karşılıklı kültürel etkileşimi
geliştirici nitelikte olması.

e) Eserlerin, hazırlanan dilin zengin varlığından faydalanılarak hazırlanmış olması.
(2) Eserlerinin yayımlanmasını isteyenler;
a) Ek-2’de belirtilen eserinin üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin hakla-

rının bulunmadığına ve bu hususta her türlü hukukî sorumluluğu üstlendiklerine dair taahhüt-
nameyi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümlerine göre; eserdeki tüm
bilgi ve dokümana ait gerekli izinleri almış olduklarını belirtir beyannameyi,

b) Muhtemel maddi hatalar konusunda Başkanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiklerini
belirtir izin belgesini,

c) Ek-1’de belirtilen yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin basılı
manyetik depolama ürünleri vasıtasıyla ve internet sitesinde elektronik ortamda çoğaltma ve
yayma hakkını Başkanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği temliknameyi,

Başkanlığa vermekle yükümlüdürler.
Yayın türleri
MADDE 9 – (1) Kurul yayınları, aşağıda belirtilen türlerde yapılan basılı veya basılı

olmayan yayınlardan oluşur:
a) Süreli yayınlar.
b) Kitaplar.
c) Elektronik yayınlar (CD, DVD ve benzerleri).
ç) Araştırma raporları.
d) Tanıtıcı yayınlar (bültenler, broşürler, kataloglar ve benzerleri).
e) Bilimsel toplantıların tebliğ ve dokümanları.
f) Kaynak eserler (tarihi ve kültürel envanterler, bibliyografyalar, toplu kataloglar ve

benzerleri).
Yayınların hazırlanması
MADDE 10 – (1) Yayımlanmasına karar verilen yayınlar, KİİDB tarafından yayıma

hazırlanır. Basılı, süreli, sesli, görüntülü her çeşit eser ve işlenmelerin bütün aşamalarında
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet satın alı-
nabilir.

(2) Başkanlık tarafından yayımlanmasına karar verilen eserlerin yayın hakları, yayın
hakkına sahip kişi veya kuruluştan yayıma hazırlanma sürecinin başlangıcında Başkanlık ta-
rafından doğrudan veya bir yayın hakkı ajansı aracılığıyla hak sahibi kişilerin imzalayacağı
bir sözleşme ile alınır. Yazar, çevirmen, bilimsel danışman, redaktör ve yayın hakkı ajansı ile
süreçte yer alabilecek diğer kişi ve kuruluşlarla yapılacak sözleşmeler Yayın Kurulu Başkanı
tarafından imzalanır.

(3) Yayınların hak sahipleri, eserlerini Başkanlık tarafından belirlenen format ve araçlar
ile Başkanlığa teslim ederler.

(4) Yayınların biçim ve teknik özellikleri ilgili birim tarafından belirlenir.
Yayın haklarının devri
MADDE 11 – (1) Yayımlanacak eserler için; eser sahibi ile Başkanlık arasında, eserlerin

basım ve yayın hakkının Başkanlığa devrine ilişkin olarak yayın haklarının devri sözleşmesi
imzalanır veya ihtiyaca göre imzalı temlikname ya da telif hakkı devir formu alınır.

(2) Başkanlık tarafından telif hakları alınan yayınların sözleşmesinde hüküm bulunması
halinde alınan haklar üçüncü şahıslara veya kurum, kuruluşlara devredilebilir.
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(3) Ayrıca, Başkanlık personeli tarafından yapılan bilimsel incelemeler, araştırmalar ve
derlemeler ile Başkanlığın gereksinim duyduğu her türlü çalışmanın ürünü, bu Yönetmelik hü-
kümleri çerçevesinde yayımlanabilir. Başkanlık personelinin asli görevi gereği yaptığı çalış-
malar sonucunda meydana getirdiği eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez. Ancak, söz
konusu personelin bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerinden görev saatleri dışında meydana
getirdikleri eserler için ücret ödenebilir.

(4) Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü so-
rumluluk eser sahibine aittir.

(5) Başkanlıkça yapılan yayınların tüm hakları saklı olup atıfta bulunmak şartıyla kul-
lanılabilir. Yayınlar atıfta bulunmadan kullanılamaz ve izinsiz çoğaltılamaz.

(6) Başkanlıkça elektronik ortamda veya manyetik depolama ünitelerinde yayımlanan
eserlerin yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilebilmesi, yayımlandığı ta-
rihten itibaren beş yıl sonunda yazar veya yazarlarının isteği üzerine KİİDB teklifine ve Başkan
Olur’una bağlıdır.

Yayın Kurulu kararı gerektirmeyen haller
MADDE 12 – (1) Başkanlık tarafından yapılacak fuar, toplantı ve buna benzer organi-

zasyonlar ile bu organizasyonlarda dağıtılacak afiş, broşür dağıtımı gibi küçük ölçekli tanıtım
faaliyetleri kapsamındaki eserlerin seçimi, yayımı, satın alınması ve bastırılması için Yayın
Kurulu kararı gerekmez.

Satış bedelinin belirlenmesi, satış ve dağıtım
MADDE 13 – (1) Başkanlık yayınlarının satış bedeli, Yayın Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Başkanlık yayınlarının ücretsiz dağıtımı veya indirimli satışı, ilgili hizmet biriminin

önerisi üzerine Yayın Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yayın gelirleri
MADDE 14 – (1) Bünyesinde basım ve yayım işleriyle ilgili döner sermaye işletmesi

bulunmayan Başkanlığın yayın gelirleri, bütçe gelir kalemlerinden "yayın satış gelirleri" kesi-
mine kaydedilir.

Toplantı ücreti
MADDE 15 – (1) Başkanlık dışından katılan Yayın Kurulu üyelerine Kamu Kurum ve

Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı başına 2000 gösterge rakamının memur aylıkla-
rına uygulanan katsayı ile çarpımını geçmeyecek miktarda toplantı ücreti ödenir. Toplantıya
başka yerden katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre yol masrafı ve gündelik ayrıca verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 5846 sayılı Fikir

ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Üc-
retleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanı yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE 

MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ

TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/9)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/30)

MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği

ve Denetimi: 2017/9)’nin Ek-2’sinde yer alan Denetime Tabi Ürünler Listesine aşağıdaki satır

eklenmiştir:

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/12/2016 29934 (Mükerrer)
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 1 – (1) 7/2/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) menşeli 8302.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer Men-
teşeler", 8302.42.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer mobilyalar için
diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife
istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”nın it-
halatında 0,508 ila 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde dampinge karşı kesin
önlem yürürlüğe konulmuştur. 20/7/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/18) ile tamamlanan
nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin 8302.10.00.00.00 gümrük
tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Menteşeler (Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılanlar Ha-
riç)”, 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğerleri, mobilyalar
için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ve
83.02.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları,
dirsekler, benzeri eşya” ithalatında 0,75 ila 1,64 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde
uygulanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2016/53) hükümleri çerçevesinde, dampinge karşı önlemin bahis konusu oranlarda uygulan-
masına devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan, 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2008/29) ile de; Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli mezkur ürünlerde 0,508 ila 1,39
ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) hükümleri kapsamında, bahse konu eşyanın
5 ABD Doları/Kilogram CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının  ithalinde ileriye
yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanmaktadır.

(3) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ile söz konusu firma ve Mobilya Ak-
sesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) adına kurumsal danışmanları sıfatıyla NBA Danış-
manlık firması ÇHC menşeli menteşeler, çekmece rayları ve menteşe altlıkları ithalatında uy-
gulanmakta olan dampinge karşı önlemin İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland üzerinden
menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(4) Bu çerçevede, mevcut dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığına yönelik yeterli
delillerin bulunması üzerine 17/11/2016 tarihli ve 29891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/52) ile başlatılan ön-
lemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız

Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 13462 sayılı İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı
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Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
(Yönetmelik) ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Hak-
sız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hü-
kümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını
içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna, bilinen it-
halatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına (57 adet ihracatçı firma) soru formları
gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil
37 günlük süre verilmiştir.  Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri
değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre veril-
miştir.

(2) Soruşturma kapsamında İtalya’da yerleşik “Maggi S.R.L.” firması gerekli bilgi ve
belgeleri süreleri dâhilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur. Bu çer-
çevede, firmanın İtalya’da bulunan tesislerinde 6-8 Haziran 2017 tarihleri arasında bir yerinde
doğrulama ziyareti gerçekleştirilmiştir.

(3) Bakanlığımıza yazılı olarak ve/veya elektronik posta yoluyla işbirliğinde bulunmak
istediklerini beyan eden Adelchi/Agostino Ferrari S.P.A., Apparatebau S.R.L., Bonaiti Serrature
S.P.A., Brera Cerniere S.R.L., Obe Hettich S.L. En. Com. ve Hafele GMBH & Co. firmaların-
dan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(4) Industrias Auxiliares (Indaux) S.A.U., Arturo Salice S.P.A., F.lli Mauri S.R.L., For-
menti e Giovenzana (FGV) S.P.A., O.M.M. S.R.L., Krona Koblenz S.P.A., M.S. Ambrogio
S.P.A. ve System Holz S.R.L. firmalarından alınan soru formuna yönelik cevaplara ilişkin tespit
edilen eksiklikler, anılan firmalara iletilmiş olup, bahse konu eksiklerin tam ve eksiksiz olarak
tamamlanmasına ilişkin ilave bilgi ve belgeler Bakanlığımıza iletilmemiştir.

(5) İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya
söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uy-
gun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Ekonomi Bakanlığınca tespit

edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkelerdeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ih-
racatçıların da bilgilendirilmesi için İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland’ın Ankara’daki Bü-
yükelçilikleri ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonuna ilgili soru formlarına, inceleme
raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2016/52)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde
bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlen-
dirmeleri içeren genel nihai bildirim İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland’ın Ankara’daki
Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonuna ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bu-
lundurularak işbirliğinde bulunan firmaya iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara
ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu
görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2011 ile so-

ruşturmaya ilişkin kapanış tebliğinin yayımı tarihi arasındaki dönem soruşturma dönemi olarak
kabul edilmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 6 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dam-

pinge karşı önlemin İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı
hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde so-
ruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde
bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirle-
meler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dam-

pinge karşı önlem 2004 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2010 yılında söz konusu önlemin
farklı oranlarda devamına karar verilmiştir. Öte yandan, 2004 yılında ÇHC menşeli söz konusu
eşyanın ithalatına yönelik uygulamaya konulan önlem, 2008 yılında bahis konusu eşyanın En-
donezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir. 2010 yılından
itibaren İspanya, Tayland ve bir bölümü Yunanistan çıkışlı olmak üzere İtalya menşeli bahse
konu eşya ithalatının yıllar itibariyle belirgin bir biçimde artış gösterdiği tespit edilmiştir. 2007
ile 2014 yılları arasında anılan ürünlerde İspanya menşeli ithalat miktar bazında %3.209 ora-
nında artmış, 2015 yılında ise bir önceki yıla oranla %28 oranında azalmıştır. Bunun yanında,
bir bölümü Yunanistan çıkışlı olmak üzere İtalya menşeli mezkûr eşya ithalatı 2007 ile 2014
yılları arasında miktar bazında %34 oranında artış göstermiş olup, 2015 yılında bir önceki yıla
göre %23 oranında azalmıştır. Diğer taraftan, 2007 ile 2014 yılları arasında bahse konu ürün-
lerde Tayland menşeli ithalat miktar bazında %2.338 oranında artmış, 2015 yılında ise bir ön-
ceki yıla oranla %15 oranında azalmıştır.

(2) Soruşturmanın başlatıldığı ve yürütüldüğü 2016/2017 yıllarında ise bahsi geçen ül-
keler menşeli anılan eşya ithalatında gerileme olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, 2016 yı-
lında İspanya menşeli menteşe, askılıklar ve çekmece rayları ithalatının bir önceki yıla göre
miktar bazında %46,8, İtalya menşeli ithalatın %43,6, Yunanistan menşeli ithalatın %47,5 ve
Tayland menşeli ithalatın %12,8 oranında azaldığı görülmektedir. 2017 yılının ilk altı ayı iti-
bariyle soruşturmaya konu edilen ülkeler menşeli ithalat, bir önceki yıla göre miktar bazında
%49 gerileme ile yaklaşık 1.500 ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2007 yılında İspanya menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı miktar ba-
zında %0,7 iken 2015 yılı için söz konusu pay %13,1’e yükselmiştir. Öte yandan, 2007 ile
2015 yılları arasında Tayland menşeli ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının miktar ba-
zında %0,16’dan %2,65’e yükseldiği tespit edilmiştir. Bunun yanında, 2007-2015 yılları ara-
sında İtalya menşeli önlem konusu eşya ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı miktar ba-
zında %11,3 ila %14,4 arasında değişkenlik göstermiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 8 – (1) Yerinde doğrulama soruşturması sonucunda İtalya’da mukim Maggi

S.R.L. firmasının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş
ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(2) 3 üncü maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen firmalar tara-
fından Bakanlığımıza süresi içinde tam ve eksiksiz başvuru yapılmadığı ve/veya anılan firma-
larca Bakanlığımıza yapılan başvurularda tespit edilen eksikliklerin tam ve eksiksiz olarak gi-
derilmediği ve bu itibarla, söz konusu firmaların üretici olduğunun doğrulanmasının mümkün
bulunmadığı dikkate alınarak, bu firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.
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ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sonuç
MADDE 9 – (1) İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland’da mukim üretici/ihracatçı fir-

malar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye
ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı
nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile ÇHC menşeli “mente-
şeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)”, “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler,
benzeri eşya” ile “diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve
koltuk amortisörleri hariç)” ithalatında yürürlükte bulunan ve 0,75 ila 1,64 ABD Doları/Kg
arasında değişen oranlarda uygulanan dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı kanaat ve
sonucuna ulaşılmıştır.

(2) İtalya’da yerleşik Maggi S.R.L. firmasının Bakanlığımıza iletmiş olduğu belgelerin
incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde; söz konusu
firmanın soruşturma konusu eşya üretimini İtalya’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi
etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, anılan firmada üretildiği
belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı
önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda

yer alan tabloda gösterildiği üzere İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli olarak beyan
edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan
dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konul-
masına karar verilmiştir.
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(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile

ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için

de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife

pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri

saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında göste-

rilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/22)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/24) ile Çin

Halk Cumhuriyeti menşeli 5811.00 (5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00,

5811.00.00.93.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonu altında

kayıtlı “aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde taba-

kalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki ka-

pitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç)”ın ithalatına yönelik başlatılan ve

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturma-

sının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu, 

c) Kapitoneli mensucat: Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya

elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen

parça halindeki kapitoneli mensucatı (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç),
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ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli so-

ruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar teh-

didine neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren

ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporu’na “www.tpsa.gov.tr” internet

adresinden Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları bağlantıları seçilerek ulaşılması

mümkündür. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un ka-

rarı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTP/GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belir-

tilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uy-

gulanmasına karar verilmiştir. 

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP/GTİP, eşya tanımı ve menşe

ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma

giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi

tahsil ederler. 

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP/GTİP ve

4 üncü maddede yer alan tabloda gösterilen eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya

tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/23)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/7/2016 tarihli ve 29777 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/25) ile

Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.32.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandı-

rılan “dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)”ın ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Ba-

kanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması

neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, 

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

c) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Kore Cumhuriyeti menşeli soruş-

turma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu

tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hu-

kuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporuna “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden Damping

ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eş-

yanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygu-

lanmasına karar verilmiştir. 
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Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi

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

kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil

ederler. 

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü

maddede yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya

tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/24)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/11/2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/50) ile

Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.39.95.90.13 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandı-

rılan “dioktil tereftalatlar”ın ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde

alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, 

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

c) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Kore Cumhuriyeti menşeli soruş-

turma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu

tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hu-

kuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporuna “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden Damping

ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür. 
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(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eş-

yanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulan-

masına karar verilmiştir. 

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTİP, eşya tanımı

ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest

dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı ke-

sin önlemi tahsil ederler. 

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede

yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler

bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım

Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’in 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ş) Brüt Varlık: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çe-

kilen teminatlar ile yalnızca kapanan pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak hesap-

lanan bakiyeyi,

t) Net Varlık: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çe-

kilen teminatlar ile açık ve kapanan tüm pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak he-

saplanan varlığı,

u) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi’ni,”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27/A maddesinin birinci, ikinci, altıncı, yedinci ve sekizinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Aracı kurumlarca müşterilerden alınan teminatların müşteri bazında takibi, bildi-

rimi ve Takasbank nezdinde tutulması zorunludur.

(2) Kaldıraçlı işlemlere ilişkin müşterilerden teminat olarak alınan tutarlar, en geç ertesi

iş günü içerisinde, Takasbank tarafından belirlenen işlem saatlerine uygun olarak raporlanır ve

yatırılır. Ayrıca müşterilerden alınan teminatların Takasbank’a yatırılma işlemleri ile yatırılan

teminatların güncellenmesi işlemleri bu maddenin yedinci fıkrasında yer alan esaslar çerçeve-

sinde yürütülür.” 

“(6) Portföy aracılığına yetkili aracı kurumlar günlük olarak bir önceki güne ilişkin Ku-

rulca belirlenen işlem detaylarını merkezi takas kuruluşuna bildirirler. Yapılan bildirimlerin

doğruluğundan yetkili aracı kurum sorumludur.

(7) Müşteri hesaplarında oluşacak kar veya zararlara ilişkin Takasbank nezdinde yapı-

lacak güncellemeler portföy aracılığına yetkili aracı kurum tarafından yerine getirilir. Takasbank

sisteminde müşterilerin brüt varlık tutarları ile net varlık tutarlarının müşterilerce izlenebilmesi

sağlanır ve bu tutarlar aracı kurumlarca Takasbank nezdinde günlük olarak güncellenir. İkinci

fıkra kapsamında müşterilerden alınan teminat tutarlarının raporlama anı itibarıyla;

a) Müşterilerin net varlıklarına tekabül eden kısmı Takasbank nezdinde müşteriler adına

açılan alt hesaplara,

b) Müşterilerin brüt varlık tutarlarının net varlık tutarlarını aşan kısmı ise Takasbank

nezdinde aracı kurumlar adına açılacak kaldıraçlı işlemler teminat yedekleri hesabına 

en geç ertesi iş günü içerisinde Takasbank tarafından belirlenen işlem saatlerine uygun

şekilde günlük olarak aktarılır.

(8) Kaldıraçlı işlemler teminat yedekleri hesabında bulundurulacak tutar, günlük rapor-

lama anı itibarıyla tüm müşterilerin toplam brüt varlıkları ile toplam net varlık tutarları arasın-

daki farkın yüzde ellisinden az olamaz. Eksik kalan tutar aracı kurumlar tarafından güncelleme

işlemleri sırasında tamamlanır, fazla olan tutar ise çekilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Takasbank nezdindeki teminatların güncellenmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 27/A maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları hükümleri

çerçevesinde 2/1/2018 tarihinde raporlama işlemleri yapılır ve kaldıraçlı işlemler teminat ye-

dekleri hesabına aktarım, eksik kalan tutarların tamamlanması ve fazla tutarların çekilmesi iş-

lemleri takip eden gün yapılır. Operasyonel işlemlerin yetişmemesi halinde bu süre Takasbank

tarafından üyelerine duyurularak 8/1/2018 tarihine ertelenebilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ 25/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2013 28704

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/1/2016 29593

2- 10/2/2017 29975
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BĠREYSEL DANIġMANLIK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden (TKGM): 

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 

Ek Finansmanı (TKMP-EF) 

Kredi No: 8541-TR 

 

ĠLGĠ BEYANI TALEBĠ 

 

ĠĢin Adı: 

TKMP-EF Proje Uygulama Birimi için Bireysel DanıĢmanlık Hizmeti Alımı 

(Finansal Yönetim ve Muhasebe Uzmanı) 

Referans No: CS. AF.3 (a) 

Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankasından Tapu ve Kadastro 

Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı için bir kredi almıĢ olup, bu kredinin bir miktarının 

―TKMP-EF Proje Uygulama Birimi‖ için danıĢmanlık hizmetlerinin ödemelerinde kullanılmasını 

öngörmektedir. 

Proje TKGM‘nin mevcut yapısı ile yönetilmektedir. TKGM altındaki TKMP-EF Proje 

Uygulama Birimi bireysel danıĢman olarak çalıĢma deneyimi olan limitli sayıdaki anahtar 

profesyonel tarafından desteklenmektedir.  

TKGM, ĠĢ Tanımı ve Seçim Kriterleri ―www.tkgm.gov.tr‖ web adresinde ―ihaleler‖ 

bölümdeki detaylı ilan metninde yer alan Finansal Yönetim ve Muhasebe Uzmanı pozisyonu için 

uygun danıĢmanları ilgilerini belirtecek Ģekilde CV‘lerini göndermeye davet etmektedir. 

DanıĢman birer yıllık dönemler halinde en fazla üç yıl için istihdam edilecektir.  

Dünya Bankası Borçluları tarafından DanıĢmanların Seçimi ve Ġstihdamı Kılavuzunda 

(Ocak 2011 tarihinde Banka tarafından yayınlanmıĢ ve Temmuz 2014 tarihinde revize edilmiĢtir.) 

belirtilen usuller doğrultusunda Bireysel DanıĢmanların Seçimi usulü ile seçilecektir.  

BaĢvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği CV‘ler 

15 Kasım 2017, saat 17.00‘a kadar e-posta ya da elden aĢağıda belirtilen adrese teslim edilmelidir. 

TKGM yukarıda verilen tarihten sonra alınan baĢvuruları red etme hakkına sahiptir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

TKMP-EF Proje Ofisi 

Ana Bina, Üçüncü Kat, 322 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 

06100 Bakanlıklar - ANKARA/TÜRKĠYE 

Tel : +90 312 413 64 24 

Fax : +90 312 413 64 02 

E-posta : nerdogan@tkgm.gov.tr 9037/1-1 
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MT 15000 VE MT 30000 TĠPĠ DĠZEL TREN SETLERĠNDE KULLANILAN 70 kVA‘LIK 
YARDIMCI GÜÇ ÜNĠTELERĠNĠN (APU) YEDEK MALZEME DAHĠL  

PERĠYODĠK BAKIM-ONARIMI VE REVĠZYON 
ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2017/521929  
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - Ġhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 10 Adet 70 kVA‘lık Yardımcı Güç Ünitelerinin (APU) 

Yedek Malzeme Dahil Periyodik Bakım-Onarımı ve 
Revizyon iĢi 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 
Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda)/Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 
Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 
22/11/2017 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9038/1-1 
—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SĠNYALĠZASYON VE HABERLEġME ġEFLĠKLERĠNDE 
KULLANILMAK ÜZERE DEMĠRBAġ CĠHAZ VE MAKĠNE  

ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2017/507751 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak-
Konak/ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
     Ġnternet Adresi : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 
2 - Ġhale konusu malın  
     adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Sinyalizasyon ve HaberleĢme 

ġefliklerinde Kullanılmak Üzere DemirbaĢ Cihaz ve 
Makine Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 
Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
BaĢkanlığına 01/11/2017 Tarihi ÇarĢamba Günü Saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 
Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- ¨ 
bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8887/1-1 
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ICP-MS SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

ıcp-ms sistemi 1 adet 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20‘inci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/522039  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Pamukkale Üniversitesi Ġleri Teknoloji Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi (ĠLTAM) 1. Kat Kınıklı Kampüsü 

Denizli 

b) Telefon ve faks numarası : 0 258 296 3957 - 3953 - 0258 296 3957 

c) Elektronik posta adresi : bap@pau.edu.tr  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ıcp-ms sistemi 1 adet 

b) Teslim yeri : Pamukkale Üniversitesi Ġleri Teknoloji Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi (ĠLTAM) 

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : PAÜ BAP Koordinasyon Birimi Kınıklı Kampüsü Denizli 

b) Tarihi ve saati : 26.10.2017 PerĢembe günü saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterleri: 

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, 

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 yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
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Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

SatıĢ sonrası servis bakım ve onarıma iliĢkin belgeler 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır 

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 

ortakça 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: 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, teknik Ģartnamenin tüm maddelerine 

teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik Ģartnameye cevaplar (bu cevaplar firmanın 

data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menĢei ülkesi 

ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

4.3.3. 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. 

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

6 - Ġhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (PAÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Birimi 

Ġleri Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (ĠLTAM)) Denizli de görülebilir ve 100.-TL 

bedelle (Bedeli PAU. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı hesabına yatırılmak suretiyle) satın 

alınabilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 26.10.2017 PerĢembe günü saat 10.00‘a kadar PAÜ Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Birimi Ġleri Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (ĠLTAM) 1. Kat Kınıklı 

Kampüsü/Denizli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat bedeli 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 45 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. 9116/1-1 
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ÇEŞİTLİ EBATLARDA LASTİK TAMİRİ VE KAPLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.  

Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   

45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih ve 

Saati Süre 

Çeşitli Ebatlarda Lastik Tamiri ve 

Kaplama işi 
2017/517169 2017-1876 

06.11.2017 

14:00 
30 gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü (Soma/ 

MANĠSA)‘dır. 

c) ĠĢin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma / 

MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten temin 

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

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9056/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden: 

Ġhaleye Konu ĠĢ‘in; 

Adı : Ġzmir Ġli, Karabağlar Ġlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 

7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel Kat KarĢılığı Anahtar Teslimi 

ĠnĢaat Yapım ĠĢi 

Niteliği : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun Ġzmir Ġli, 

Karabağlar Ġlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel 

ve 11184 Ada 10 Parsel numarada kayıtlı taĢınmaz üzerinde Kat 

KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapımı ĠĢi  

Ġhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35. maddesinin ―a‖ bendine 

göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ 

ĠĢin Süresi : 720 gün (24 ay) 

 

Yeri ve 

Miktarı 

Ġl Ġlçe Mahalle Ada No 

Parsel 

No 

Arsa Alanı 

(m2) 

Proje ĠnĢaat 

Alanı (m2) 

Ġzmir Karabağlar Uzundere 11182 7   6.558,00 23.822,91 

Ġzmir Karabağlar Uzundere 11184 10 13.416,00 43.530,19 

             Ġhale kapsamında ada-parsel toplam m2 19.974,00 67.353,10 

 

Tahmin Edilen Bedel : 107.513.903,44 TL. (KDV dahil) 

  (YüzyedimilyonbeĢyüzonüçbindokuzyüzüçlirakırkdörtkuruĢ) 

Geçici Teminat Miktarı : 3.225.417,10 TL 

  (ÜçmilyonikiyüzyirmibeĢbindörtyüzonyediliraonkuruĢ) 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli  : 350,00- TL (Üçyüzellilira) 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Adres/Yer : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kentsel 

DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı ġehit Fethi Bey Caddesi 

No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai 

günlerinde 09.00 - 11.30/14.00 - 16.30 saatleri arası 

Ġhale için son evrak verme 

tarihi ve saati : Tarih: 09.11.2017 - Saat: 12:00 

Ġhale için evrak teslim adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kentsel 

DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı ġehit Fethi Bey Caddesi 

No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale tarihi  

(dıĢ zarfların açılması) ve saati : Tarih: 09.11.2017 - Saat: 14:00 



20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Ġhale salonu  

(dıĢ zarfların açılacağı yer) adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı 

No: 1 Konak/ĠZMĠR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)  

Tarih ve saati : Tarih: 16.11.2017 - Saat: 14:00 

Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı 

No: 1 Konak/ĠZMĠR 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN; 

1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini,  

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR 

adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaĢtırmıĢ olması gerekmektedir. Postada oluĢacak 

gecikmelerden Ġdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kiĢi veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimler teklif 

verebilecektir.  

3. Bu iĢin ihalesine katılmak üzere Ġstekli kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5. Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

ĠHALE ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

1. DIġ ZARF 

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

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

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

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

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan ĠĢ Ortaklığı 

Beyannamesi,  

1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

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

belge, 

1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.8. Ġhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi, 

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı 

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

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

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

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.12. Ġdari ġartnamenin 16. Maddesindeki Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

veya DavranıĢlar ve Ġhale DıĢı Bırakılma koĢulları taĢımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 

uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler 

a) Ġsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

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

gösteren banka referans mektubu 

b) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eĢdeğer 

belgeleri.  

c) ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler  

Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢ tanımına uygun, 

Kat ve/veya arsa karĢılığı inĢaat iĢleri ile kendi mülkü üzerine benzer iĢ tanımına uygun,  

Ġdari ġartnamede belirtilen iĢ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

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

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

1.16. Ġsteklilerden Ġdari ġartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait Ġdari 

ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.  

1.17. Ġdari ġartnamede belirtilen makine-ekipman Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.  

2. ĠÇ ZARF 

2.1. Ġç zarfa Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır.  

Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

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

mecburidir.  

Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekâleten sadece tek bir 

baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

Ġdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 9057/1-1 
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YAP-ĠġLET-DEVRET MODELĠ TESĠSLER YAPTIRILACAKTIR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI 

Antalya BüyükĢehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, Antalya Ġli Konyaaltı Ġlçesi 

Arapsuyu Mahallesinde yer alan 13.330,58 m2 yüzölçümlü 21540 Ada 2 Parsel ile 21540 Ada  

1 Parselde Akvaryum Alanı dıĢında kalan 107.998,01 m2 alan için hazırlanan avan projeye göre, 

bu alanlarda bulunan kullanılmayan atıl vaziyetteki yapı/yapıların yıkımı, irtifak hakkı Ģartnamesi 

ile teknik Ģartnamede ayrıntıları belirtilen hususlar ile ünite ve tesislerin çevre düzenlemesi de 

dahil yapımı, yapım süresi dâhil olmak üzere 30 (otuz) yıl süre ile amaçları doğrultusunda 

iĢletilmesi ve süre sonunda Antalya BüyükĢehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi iĢi 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.  

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli) 2.490.000,00 TL + 

KDV‘dir. 

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

Ġrtifak hakkı süresi 30 (otuz) yıldır. 

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT  

Geçici Teminat, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 91.673.580,00 TL ile artırıma esas 

ilk yıl tahmini irtifak hakkı bedelinin toplamı olan 94.163.580,00 TL‘nin yüzde üçü tutarındaki 

2.824.907,50 TL‘dir. 

5 - ĠHALE YERĠ, TARĠHĠ SAATĠ VE USULÜ  

Ġhale Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 02.11.2017 PerĢembe 

günü saat 15:00‘de yapılacaktır. Ġhalede 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35/a maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6 - ĠSTEKLĠLERDEN ARANILAN BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Yasal yerleĢim sahibi olduklarını gösterir belge,  

b) Tebligat için Türkiye‘de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 

c) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

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

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, 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, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

d) 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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e) Ġrtifak Hakkı ġartnamesinde belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu 

veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Antalya BüyükĢehir Belediyesi Mali 

Hizmetler Daire BaĢkanlığı‘na yatırıldığına veya banka hesabına girdiğine dair makbuz veya 

Muhasebe iĢlem fiĢi, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġrtifak Hakkı ġartnamesi ekinde yer alan iĢ 

ortaklığı beyannamesi, 

ğ) Ġrtifak Hakkı ġartnamesi ekinde yer alan teklif mektubu, 

h) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi‘nden alınan yazı aslı, 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu‘ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu‘nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

i) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

j) ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması yada yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENĠCĠ 

bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname, 

k) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da 

serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge, 

l) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, tüzel kiĢinin mimar veya mühendis 

ortağının mezuniyet belgesi,  

Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

Toplam tahmini yatırım maliyet bedelini % 10'undan az olmamak üzere, bankalar 

nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ 

ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu 

yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer belgeleri 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

a) Ġsteklinin veya isteklinin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız 

denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiĢ 

iĢtirakleri ile birlikte oluĢturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren 

gelir tablosu,  

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

ĠĢbu maddenin (a) bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin 

%25'inden, taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması 

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli 

yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

ĠĢ deneyim belgeleri 

Ġstekli tarafından tahmini yatırım maliyet bedelinin % 70'inden az olmamak üzere, ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir.  

Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler  

Bu ihalede benzer iĢ olarak; Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde değerlendirilecek Benzer 

ĠĢler Tebliğinde yer alan B/III grubu iĢler yapmıĢ olunması kabul edilecektir. 

Ġhale, irtifak hakkı Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı 

isteklilere açıktır. 

Ġhale konusu iĢin yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin 

kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye‘de kurulan yabancı sermayeli 

Ģirketlere gördürülmesi, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 2644 sayılı Tapu 

Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, adlarına irtifak hakkı tesis edilip 

edilemeyeceğini önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli 

iĢlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

7 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:  

Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 02.11.2017 PerĢembe günü saat 15:00‘e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

(Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine 

Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık 

adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar Komisyon BaĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ saati 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

8 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI:  

Ġhale dokümanı Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve Ġstimlâk Dairesi 

BaĢkanlığından (Emlak ġube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel 

karĢılığında temin edilebilir.  

Ġlan olunur. 8802/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Anamur Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, GöktaĢ Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde 

bulunan taĢınmaz mal (konut + iĢyeri) 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesi gereğince 

Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. 

2 - Ġhale ile ilgili Ģartname Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 500.00 TL. (BeĢyüz) 

karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhale 31.10.2017 Salı günü saat 10:00‘da Anamur Belediyesi-Ar-Ge Salonunda 

Anamur Belediyesi Ġhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

4 - TAHMĠN EDĠLEN SATIġ BEDELĠ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ĠÇĠN: 

19.556.934,14 TL. (ONDOKUZMĠLYONBEġYÜZELLĠALTIBĠNDOKUZYÜZOTUZDÖRT 

LĠRAONDÖRTKURUġ) 

5 - Ġstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir. 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT (%3) TUTARI: 586.708,02 TL. (BEġYÜZSEKSENALTIBĠNYEDĠYÜZ 

SEKĠZLĠRAĠKĠKURUġ) 

6 - Ġsteklilerde aranılan belgeler Ģunlardır: 

6.1. Ġkametgah veya Ġstekliye yapılacak her türlü yazıĢma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 

6.2. Gerçek kiĢi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya 

Nüfus cüzdan fotokopisi, 

6.3. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

6.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

a) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. Türkiye‘de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir. 

6.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları 

makbuz veya 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine 

geçen belgelerden herhangi birisi, 

6.6. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi 

6.7. Ġhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz 

edeceklerdir. 

7 - Teklifler 31/10/2017 Salı günü (ihale günü) saat 10:00‘a kadar kapalı bir zarf 

içerisinde sıra numaralı alındılar karĢılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir. 

 8801/1-1 
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KABLOSUZ NETWORK ALT YAPI SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı Kablosuz 

Network Alt Yapı Sistemi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip 

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

satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, Ofis tip 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, 27/10/2017 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 KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

 9095/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Batman Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar BiliĢim Malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, ihale dokümanı 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, 30/10/2017 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 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. 

 9096/1-1 
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TAġINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

1 - a) Adı : Kadıköy Belediye BaĢkanlığı  

b) Adresi : Kadıköy Belediye BaĢkanlığı-Kadıköy/YALOVA  

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

d) Faks No : 226 8338574  

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

f) Ġlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Ġsmet KARAYAVRU-BaĢkâtip  

Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

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

Sıra No Ada No Parsel No Satılacak Miktar (Metrekare) 

1 2386 11 4.515,99 

2 2406 11 5.145,42 

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

satılacaktır. 

3 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler; 

a) Ġhale usulü : Kapalı teklif usulü 

b) Ġhalenin yapılacağı adres : Kadıköy Belediye BaĢkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

c) Ġhale tarihi : 08.11.2017 

d) Ġhale saati : 14.00  

e) Ġhale komisyonu toplantı yeri : Kadıköy Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

salonu- Kadıköy/YALOVA 

4 - Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye BaĢkanlığı-Kadıköy/ 

YALOVA  

b) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye BaĢkanlığı-Kadıköy/ 

YALOVA  

c) Ġhale ġartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü‘nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karĢılığı temin edilebilir.  

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir. 

5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer : Kadıköy Belediye BaĢkanlığı-Kadıköy/YALOVA 

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 08.11.2017  

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

6 - ĠĢin tahmin edilen bedeli: 

2386 ada 11 nolu parsel için 3.710.000,00.-TL. dir. (Üç Milyon Yediyüzonbin Türk 

Lirası) dır. 

2406 ada 11 nolu parsel için 4.220.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon Ġkiyüzyirmibin Türk 

Lirası) dır. 

7 - Ġsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler: 

A) Ġsteklinin tebligat adres beyanı, 

B) Kanuni ikametgâh belgesi. 
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C) 2017 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi; 

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

Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

b- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi 

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

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye‘de 

Ģubesi bulunmayan tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

c- Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

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

D) Ġmza sirküleri vermesi; 

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

b- Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri. 

c- Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

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

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

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

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

alınacaktır. Ġhaleye katılmadan önce yatırılacaktır. 

G) Bu ġartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve DıĢ Zarflar içinde 

bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir. 

8 - Ġhaleye katılabilmek için ise; Ġhale ġartnamesinin (9)‘uncu maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı Ģartnamenin 5‘nci maddesi doğrultusunda 08.11.2017 günü saat 

14.00‘a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Encümen BaĢkanlığına vermeleri 

gerekmektedir. 

9 - DıĢ Zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Ġç Zarf, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak GiriĢim olması halinde, Ġhale ġartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli 

Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık SözleĢmesi, 

f) Kadıköy Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ geçici teminat alındı makbuzu veya banka 

teminat mektubu, 

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

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak baĢvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

11 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekâleten sadece tek bir baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Ġlan olunur. 8893/1-1 
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ESASLI TADĠLAT YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA, 

ĠġLETME VE MÜLKĠYETĠN DEVĠR ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ödemiş Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, 27 Pafta 1202-1203-1204 Parsellerde kayıtlı Gölcük 

Mahallesi Saracoğlu Caddesinde bulunan Gölcük Otel ve Lokantanın, bir bütün halinde turistik 

tesis olarak düzenlenmesi ve iĢletilmesi amacıyla projesine uygun olarak turizm iĢletme belgeli 

(en az 3 yıldızlı) Otel vasfında, 15 yıl süreyle Esaslı Tadilat Yapımı KarĢılığı ĠĢletilmesine ait 

Kiralama iĢi 2886 sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile (15) yıl müddetle 

kiraya verilecektir. 

2 - Söz konusu tesisin ihalesi 01/11/2017 ÇarĢamba günü saat 15:00‘te (TRT Saatine 

göre) Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 14 adresinde bulunan ÖdemiĢ Belediye BaĢkanlığı 

ikinci katında, Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale konusu iĢin Muhammen bedeli (Esaslı tadilat bedeli ile yıllık muhammen kira 

bedeli) 3.008.047,18 (ÜçmilyonsekizbinkırkyediTLonsekizkrĢ.) TL, Geçici teminatı %3‘ü olan 

90.241,42 TL (DoksanbinikiyüzkırkbirTLkırkikikrĢ.) TL‘dir. 

4 - Ġhale ile ilgili dokümanlar hafta içi her gün 08:30-17:00 saatleri içerisinde Atatürk 

Mah. Ulus Meydanı No: 1 adresinde bulunan ÖdemiĢ Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 500,00 (BeĢyüz) TL karĢılığında aynı adresten temin 

edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyenler, Ġhale için istenen belgeleri ve tekliflerini 01/11/2017 

ÇarĢamba günü 14:00‘e kadar (TRT Saatine göre) Belediyemiz Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1 

adresinde bulunan ÖdemiĢ Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim 

edeceklerdir. 

6.1 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Ġsteklilerde Aranan ġartlar  

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ĠletiĢim Bilgi Formu  

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce 

onaylanmıĢ sureti, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmıĢ sureti 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı, 
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d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için gerekli tüm yetkileri içerir noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı, 

e) Yasaya uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair 

makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde Ortak GiriĢim Beyannamesi 

g) Tahmin edilen bedelin % 10‘una kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir yasaya uygun banka referans mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Ġsteklinin kesintisiz olarak en az 5 yıl otelcilik faaliyeti yürüttüğüne dair belge (Ticaret 

Odası, sanayi odası ve Meslek Odaları, Kamu kurum ve kuruluĢlarından alınacak belge) Ortak 

giriĢimlerde yalnızca bir ortağın bu belgeye sahip olması yeterlidir. 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslı ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet 

üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhaleye katılacak isteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge, 

k) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, Ġhalelerden Yasaklı Olmadığına dair 

yasaklılık durum formu  

l) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

m) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu  

n) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname,  

o) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları, baĢvuru 

veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel 

kiĢilerin yerli istekli oldukları ise baĢvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden 

değerlendirilir. 

ö) Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.  

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (k) ve (n) 

bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 

aslını/uygunluğu noterce onaylanmıĢ örneklerini vermek zorundadır. 9020/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Sunucu ve Depolama Birimleri alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale 

usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

istekliler teklif vermeye davet edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/526215 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 297 61 36-0312 297 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - Ön yeterlik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sunucu ve Depolama Birimleri 1 Sistem 

  a) Sunucu  4 Adet 

  b) Depolama Ünitesi  2 Adet 

  c) IB Anahtar  2 Adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Yükleniciye sipariĢin tebliğinden 45 takvim günü 

içinde 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Satınalma Komisyon Odası 

b) Tarihi ve saati : 15.11.2017 ÇarĢamba günü saat 15.30 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

Adayların aĢağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik baĢvuruları kapsamında sunmaları 

gerekir: 

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, ilk ilan veya son baĢvuru 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, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2.Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya 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 
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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. Ön Yeterlik ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.5. Adayın ortak giriĢim olması halinde, Ön Yeterlik ġartnamesi ekinde yer alan 

standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji GeliĢtirme 

Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına 

iĢin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

Adayın iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler istenmeyecektir. 

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

gereken kriterler. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―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 olarak sunulacaktır. 

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. 

5 - Ġhale Ön Yeterlik ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı 

isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhiye yada 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 15.11.2017 ÇarĢamba günü saat 

15.30‘a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu‘na elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak baĢvuruda bulunamaz. 

9 - Söz Konusu Ġhale KĠK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır. 9098/1-1 
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ĠLAN REKLAM MATERYALLERĠ 10 YIL SÜREYLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MADDE - 1: ĠHALENĠN KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ VE MĠKTARI: 

Sakarya Ġli sınırlarında, Sakarya BüyükĢehir Belediye‘sinin görev yetki ve sorumluluk 

alanına giren; cadde, bulvar, sokak, meydan ve sair alanlarda özellikleri teknik Ģartnamede 

belirtilen; istekli tarafından yeni ilave edilecek 248 adet ve Ģehrin muhtelif yerlerinde mevcut 615 

adet olmak üzere toplam 863 adet ilan ve reklam materyallerinin istekli tarafından 10 (On) yıl 

süreyle iĢletmeciliğinin, 2886 sayılı Kanun‘un 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü 

(Artırma) ile ihale edilmesidir 

Belediyemizce Ġstekliye teslim edilecek mevcut Ġlan ve Reklam Materyalleri;  

a) 220 Adet Otobüs Durağı  

b) 125 Adet CLP (Raket) 

c) 255 Adet Billboard  

d) 15 Adet Megalight  

Ġhaleye konu Ġstekli tarafından ilave edilecek yeni Ġlan ve Reklam Materyalleri; 

a) 75 Adet CLP (Raket) 

b) 150 Adet Billboard 

c) 5 Adet Megalight 

d) 5 Adet Geri DönüĢüm ıĢıklı reklam vitrini  

e) 5 Adet AfiĢ DeğiĢtiricili CLP (Raket) 

f) 5 Adet AfiĢ DeğiĢtiricili Megalight 

g) 2 Adet ÇeĢmeli Reklam Panosu 

h) 1 Adet Kent Bilgi Sistemi 

MADDE - 2: ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDE VE HANGĠ ġARTLARDA 

ALINACAĞI: 

Ġhale dokümanı, Kavaklar Caddesi, No: 7, Adapazarı / SAKARYA adresinde, Sakarya 

BüyükĢehir Belediyesi, Strateji Dairesi BaĢkanlığı, Gelirler ġube Müdürlüğünden bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. Ġhale Ģartnamesi 1.000,00 TL (bin Türk lirası) karĢılığında, Gelirler ġube 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

MADDE - 3: ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE VE HANGĠ 

USULLE YAPILACAĞI: 

Ġhale 02.11.2017 tarihinde, saat 14.00‘de, Kavaklar Caddesi No: 7 Adapazarı/SAKARYA 

adresinde, Sakarya BüyükĢehir Belediyesi Encümen salonunda Ġhale Komisyonu tarafından 

yapılacaktır. 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile 10 

yıllığına ihale edilecektir. 

MADDE - 4: TAHMĠNĠ BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNATI: 

Toplam 853 adet Ġlan ve Reklam materyallerinin tamamının iĢletmeciliğinin aylık tahmini 

kira bedeli:77.131.00 TL(yetmiĢ yedi bin yüz otuz bir Türk lirası)+KDV olup, 1 yıllık kira bedeli 

925.572.00 TL(dokuz yüz yirmi beĢ bin beĢ yüz yetmiĢ iki Türk lirası)+KDV‘dir. 

Toplam 10 Yıllık kira bedeli: 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz elli beĢ bin yedi yüz 

yirmi Türk lirası) 

Geçici teminat 10 yıllık muhammen kira bedelinin 9.255,720,00 (dokuz milyon iki yüz 

elli beĢ bin yedi yüz yirmi Türk lirası) % 3‘ü olan 277.667,04 TL‘dir. 

Sakarya BüyükĢehir Belediyesi veznesine yatırılmıĢ tahsilat makbuzu, banka hesabına 

yatırılmıĢ banka dekontu (TR 120001500158007293571443) veya ilgili Banka‘nın Genel 

Müdürlük teyitli süresiz teminat mektubu geçerlidir. 
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MADDE - 5: ĠSTEKLĠLERDE ARANILAN BELGELER: 

Gerçek KiĢiler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

Gerçek KiĢiler: 

a) Yasal yerleĢim yeri belgesi 

b) Nüfus Kayıt Örneği.  

c) Tebligat için Türkiye‘de adres göstermeleri. 

d) Ġhale tarihinden önce alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi 

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz 

f) Ġhale tarihinden önce alınmıĢ açık hava reklamcılığı iĢi yaptıklarına dair Ticaret ve 

Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınmıĢ faaliyet belgesi. 

g) ĠĢ Ortaklığı olması halinde, her hâlükârda, idari Ģartnamenin madde 17‘deki tüm 

Ģartları taĢıyan ihale tarihinden önce alınmıĢ Noter Tasdikli ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi ve Noter 

Tasdikli ĠĢ Ortaklık SözleĢmesi verilecektir.  

h) Vekâleten katılması halinde Ġhale tarihinden önce alınmıĢ Noter tasdikli vekâletname 

ile vekilin Noter onaylı imza örneği. ĠĢ Ortaklığı olması halinde ĠĢ ortaklığı sözleĢmesinde bu 

ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiĢ kiĢi. 

i) Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik 

Ģartname. 

j) Sakarya BüyükĢehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmıĢ 

―borcu yoktur belgesi‖. 

k) Bu iĢ ile ilgili olarak, nüfusu 975.000 kiĢiden az olmayan en az bir BüyükĢehir 

Belediyesi‘nden ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde açık hava reklam iĢletmeciliği 

yaptığına dair belge (Bu iĢle ilgili noter tasdikli sözleĢme) vermek zorundadır.  

l) Devlet Ġhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair Ġsteklinin yazılı beyan da 

bulunması. Ġsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aĢamasından sonra isteklinin, ihalelerden 

yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleĢme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, 

geçici teminat irad kaydedilir. 

m) Ġhaleye katılacak Ġsteklilerin ihaleden 2 gün önce saat: 17.00‘e kadar teknik 

Ģartnameye uygun olarak ihaleye çıkartılan Ġstekli tarafından ilave edilecek yeni ilan ve reklam 

materyallerinden birer âdetini Ġdare tarafından uygun görülen alanda teslim saati belirtilmiĢ teslim 

belgesi ile teĢhir edeceklerdir. Numune reklam panolarının teknik Ģartnameye uygunluğu, kalite 

ve estetik yönleri Ġdare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından değerlendirilecek, 

zamanında ve ihale teknik Ģartnamesine uygun örneklerini getiren iĢtirakçiler ihaleye 

girebileceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar numune reklam panosunu ibraz etmeyen 

iĢtirakçiler ihale dıĢı bırakılacaklardır. 

n) Ġstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının en az 5.000.000 TL olduğuna dair YMM, 

SMMM veya Vergi dairesi Tasdikli; Gelir Tablosu belgeleri sunacaklardır. 

o) Ġlgili vergi dairesinden ilan ve ihale tarihi arasında alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

p) Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan ve ihale tarihi arasında alınmıĢ prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

Tüzel KiĢiler: 

a) ġirketin kanuni adresini belirten adres beyanı 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihinden önce alınmıĢ Noter tasdikli 

imza sirküleri.  
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c) Ġhale tarihinden önce alınmıĢ açık hava reklamcılığı iĢi yaptıklarına dair Ticaret ve 

Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınmıĢ faaliyet belgesi. 

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.  

e) ĠĢ Ortaklığı olması halinde, her hâlükârda, idari Ģartnamenin madde 17‘deki tüm Ģartları 

taĢıyan ihale tarihinden önce alınmıĢ Noter Tasdikli ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi ve Noter Tasdikli 

ĠĢ Ortaklık SözleĢmesi verilecektir.  

f) Vekâleten katılması halinde Ġhale tarihinden önce alınmıĢ Noter tasdikli vekâletname 

ile vekilin Noter onaylı imza örneği. ĠĢ Ortaklığı olması halinde ĠĢ ortaklığı sözleĢmesinde bu 

ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiĢ kiĢi. 

g) Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik 

Ģartname. 

h) Sakarya BüyükĢehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmıĢ 

―borcu yoktur belgesi‖. 

i) Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihale tarihinden önce alınmıĢ son güncel 

tasdikli örneği. 

j) Bu iĢ ile ilgili olarak, nüfusu 975.000 kiĢiden az olmayan en az bir BüyükĢehir 

Belediyesi‘nden ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde açık hava reklam iĢletmeciliği 

yaptığına dair belge (Bu iĢle ilgili noter tasdikli sözleĢme) vermek zorundadır.  

k) Devlet Ġhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair Ġsteklinin yazılı beyan da 

bulunması. Ġsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aĢamasından sonra isteklinin, ihalelerden 

yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleĢme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, 

geçici teminat irad kaydedilir. 

l) Ġhaleye katılacak iĢtirakçiler ihaleden 2 gün önce saat 17.00‘e kadar teknik Ģartnameye 

uygun olarak ihaleye çıkartılan Ġstekli tarafından ilave edilecek yeni ilan ve reklam 

materyallerinden birer âdetini Ġdare tarafından uygun görülen alanda teslim saati belirtilmiĢ teslim 

belgesi ile teĢhir edeceklerdir. Numune reklam panolarının teknik Ģartnameye uygunluğu, kalite 

ve estetik yönleri Ġdare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından değerlendirilecek, 

zamanında ve ihale teknik Ģartnamesine uygun örneklerini getiren iĢtirakçiler ihaleye 

girebileceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar numune reklam panosunu ibraz etmeyen 

iĢtirakçiler ihale dıĢı bırakılacaklardır. 

m) Ġstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının en az 5.000.000 TL olduğuna dair YMM, 

SMMM veya Vergi Dairesi Tasdikli; Gelir Tablosu belgeleri sunacaklardır. 

n) Ġlgili vergi dairesinden ilan ve ihale tarihi arasında alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

o) Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan ve ihale tarihi arasında alınmıĢ prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

MADDE - 6 TEKLĠFLERĠN HANGĠ TARĠH VE SAATE KADAR NEREYE 

VERĠLECEĞĠ: 

Ġstekliler tekliflerini 02.11.2017 PerĢembe günü saati 13.00‘e kadar Kavaklar Caddesi No: 7 

Adapazarı/SAKARYA adresinde bulunan Sakarya BüyükĢehir Belediyesi, Strateji Dairesi 

BaĢkanlığı, Gelirler ġube Müdürlüğü‘ne vermelidirler.  

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı, idarece aslı gibi yapılmıĢ suretleri veya noterce 

tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir  

ĠDARE ĠHALEYĠ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLUP, 2886 SAYILI DEVLET 

ĠHALE KANUNU GEREĞĠNCE ĠLAN OLUNUR. 9105/1-1 
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YAP-ĠġLET DEVRET ÇERÇEVESĠNDE KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Darıca Belediyesinden: 

T.C. Darıca Belediyesince, aĢağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taĢınmaz üzerinde mesire 

alanı (Listede belirtilen yapılar ile birlikte) yapılarak kiralama iĢi, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35 (a) maddesine göre kapalı teklif usulü açık arttırma sureti ile 27 yıl süreyle (Yap-

ĠĢlet) çerçevesinde 31.10.2017 Salı günü Saat 10:00 da Kiralama ihalesine çıkarılmıĢtır. 

Ġli : Kocaeli 

Ġlçesi : Gebze 

Mahallesi : Mollafenari 

Yüzölçümü : 428.900,00 m2 

Mevkii : Çataldağ (Amenajman Planı 107, 108 ve 109 numaralı 

bölmeler içerisinde kalan taĢınmaz) 

Muhammen Bedel : 6.782.784,32 TL. (Bu bedel inĢaat maliyeti toplamıdır) 

  (AltımilyonyediyüzseksenikibinyediyüzseksendörtTürklirası 

OtuzikiKuruĢ) 

Geçici Teminat Tutarı : 203.483,53 TL. 

  (Muhammen Bedelin %3‘üdür) 

Ġhale Güvence Bedeli : 203.483,53 TL. 

  (Muhammen Bedelin %3‘üdür) 

Kesin Teminatı : Muhammen bedel ve Ġhale Kira Bedelinin %6‘sıdır. 

Ġhale Tarihi : 31.10.2017 - Saati 10:00 

Belediye Adresi : BağlarbaĢı Mah. Ġstasyon Cad. No: 176 Darıca/KOCAELĠ 

Telefon ve Faks Numarası : Tel : 444 74 41 

  Fax : 0 262 745 29 00 

Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaz, 01/06/2017 tarih ve 41 sayılı Belediye Meclisi 

kararına istinaden; 

1 - ĠĢin süresinin ve kira ödemelerinin sözleĢme tarihinden itibaren baĢlatılması. 

2 - SözleĢme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedellerinin; 

a) ĠnĢaat süresi olan Ġlk 3 (üç) yılın Aylık kirasının tahmini muhammen bedelinin 

10.000,00 TL.(Onbintürklirası+KDV), 

b) Bina ve Tesis kira bedeli; aylık kirasının tahmini muhammen bedeli 15.000,00 TL. + 

KDV (OnbeĢbintürklirası+KDV) olup, sözleĢmenin imzalanmasından itibaren hesaplanacak (YĠ-ÜFE) 

artıĢı ile bulunacak miktar 4. Yıldan itibaren baĢlayıp 27.yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki 

yıl kira bedelinin Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt içi Üretici Fiyatları Endeksi (YĠ-

ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılması suretiyle bulunacak 

bedelin aylık kira bedeli olarak alınması. 

3 - Ġlk 3 (üç) yıl içerisinde inĢaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, 

aksi halde sözleĢmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm imalatların Ġdareye terk ve 

teberru edilmesi, ödenen kiraların ve yatırılan teminatın Ġdaremize irat kaydedilmesi. 

4 - SözleĢme süresi sonunda (27. yılın sonunda) tesisin çalıĢır, bakımlı ve kullanılabilir bir 

Ģekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan Ġdaremize teslim edilmesi. 
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5 - TaĢınmaz üzerinde yapılacak mesire alanı (Listede belirtilen yapılar ile birlikte) inĢa 

edilmek suretiyle idare tarafından verilecek uygulama projelerine uygun olarak Deprem 

yönetmeliğine uygun olması ve ilgili diğer yönetmelikler doğrultusunda belirtilen fonksiyona 

uygun olarak uygulama projelerinin yatırımla ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluĢları 

nezdinde tüm bedelleri yüklenicisince karĢılanarak temin edilmesi, uygulama projesinin Ġzmit 

Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Darıca Belediyesi, ilgili belediye ve bu konu ile ilgili tüm kamu 

kurum ve kuruluĢlarına onaylatılması, inĢaatın gerçekleĢtirilmesi, her türlü masrafın ve tüm 

finansmanın iĢin yüklenicisince sağlanması, Tüm tesislerin ve yer teslim tarihinden itibaren en 

geç 3 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması. 

6 - ĠĢin süresinin inĢaat öncesi iĢ ve iĢlemlerle inĢaat süresi de dahil olmak üzere toplam 

27 yıl olması. 

7 - SözleĢme süresinin bitiminden önce taĢınmazın ve tesisin (ĠĢletmenin) tahliye edilmesi 

halinde o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm masrafların, hakların talep edilmemesi ve yapılan 

imalatların Ġdareye terk ve teberru edilmesi, Ģartlarıyla söz konusu inĢaat süresi dahil toplam 27 

yıl süreyle Kiralama (Yap-ĠĢlet) çerçevesinde kiralama ihalesine konulmuĢtur. 

8 - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Darıca Belediye baĢkanlığı Encümen 

salonunda, BağlarbaĢı Mah. Ġstasyon Cad. No: 176 Darıca/KOCAELĠ adresinde yapılacaktır. 

9 - Ġhale dokümanları mesai saatleri içerisinde, 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri 

arasında BağlarbaĢı Mah. Ali Arıcan Cad. Ġlkbahar Sok. 1 Darıca, Kocaeli adresinde bulunan ek 

hizmet binasının 3. katında Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 

10 - Ġhale Ģartname satıĢ bedeli: 500,00 TL. (beĢyüz Türklirası) 

(Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur) 

IV - Ġhaleye katılabilmek için; Ġstekliler hazırlayacakları tekliflerini, 30.10.2017 tarihi 

mesai bitimine kadar Darıca Belediyesi ek hizmet Binasının 3. katında bulunan Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Ġhaleye girebilme Ģartları:(Ġstenilen Belgeler) 

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. 

b) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı vermesi. 

c) Tüzel kiĢi olması halinde Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge 

(2017)yılına ait) 

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

d1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin noter tasdikli sureti, 

d2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerinin noter tasdikli sureti, 

e) Vekaleten katılıyor ise Noter tasdikli vekaletname 

f) Ortak giriĢim olması halinde Noter Tasdikli Ortak giriĢim Beyannamesi, 

g) Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak Banka Referans Mektubu, (muhammen 

bedelin asgari %10'u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisi) (teyit yazılı.) Banka 

referans mektubunun en fazla ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiĢ olması gerekir. 
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h) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi. 

ı) Darıca Belediyesinden alınmıĢ Borcu yoktur Belgesi 

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

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge. 

j) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair yer gördüm belgesi. 

k) Darıca Belediye BaĢkanlığı veznesine veya banka hesabına yatırılmıĢ geçici teminat 

alındı makbuzu veya Darıca Belediye BaĢkanlığı adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmıĢ yukarıda 

tutarı belirtilen geçici teminat mektubu, (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

l) Darıca Belediye BaĢkanlığı veznesine veya banka hesabına yatırılmıĢ, Ġhale güvence 

bedeli makbuzu 

m) Ġhale dokümanı satın alındığına dair makbuz 

n) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, h, ı, i) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

o) Teklifi mektubu (Ġhale ġartnamesinin 6. maddesine göre hazırlanmıĢ) 

ö) En az 10 yıl süre ile Turizm tesisi veya dinlenme tesisleri veya açık alan eğlence 

tesisleri iĢletmiĢ olduğunu belgelemek 

p) Tahliye Taahhütnamesi. 

V - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar bu 

ihaleye giremeyecektir). 

VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Darıca Belediye BaĢkanlığı Ek Hizmet Binasının 3. katındaki Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII - Teklif dosyası, Darıca Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne verilecek olup, 

dosyalar Ġdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya 

eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X - ĠĢbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli damga vergisi v.s.) 

ihale üzerinde kalan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢiliklerden sözleĢme yapılmadan önce tahsil 

edilecektir. 

XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Tel : 444 74 41- 0 262 745 39 90 - Dahili: 1318-1319 

Faks : 0 262 745 29 00 

E-Mail : emlakistimlak@darica.bel.tr 

Ġlan olunur. 9117/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Gebkim Eğitim AraĢtırma ve Sağlık Vakfı (Gebkim Vakfı) 

VAKFEDENLER: GEBKĠM Kocaeli Gebze V (Kimya) Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 

Ak-taĢ DıĢ Ticaret A.ġ, Gebze Ticaret Odası, Mehmet Volkan Eronat, Koruma Klor Alkali San. 

ve Tic. A.ġ, Vefa Ġbrahim Aracı, Koruma Temizlik A.ġ, ġükrü Kemal Aracı, AyĢe Aracı 

GüleĢen, Kadriye Zümran Aracı, Ahmet Dinç, Sebahattin IĢık, Esas Kimya Makine Sanayi ve DıĢ 

Ticaret A.ġ, Hakan Özhuy, Jokey Plastik Ġstanbul San. ve Tic. A.ġ, Santa Farma Ġlaç San. A.ġ, 

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii ĠĢverenleri Sendikası, Turkuaz Polyester Reçine 

Kimya San. Tic. Ltd. ġti., Köster Yapı Kimyasalları ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ, Mehmet Cem 

Yelten, Ömer Kaya Yelten, Ece Boya Kimya San. ve Tic. A.ġ, Polin Su Parkları ve Havuz Sis. 

A.ġ, Ġzocam Tic. ve San. A.ġ, Adeka Ġlaç San. ve Tic. A.ġ, Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.ġ, 

Macit Aydın. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Kocaeli  

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/07/2017 tarihli ve E: 2017/104 K: 2017/338 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kimya sektöründe kurulu sektör örgütlerinin birlikteliği ve sektörün 

daha ileriye gitmesi için faaliyette bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 590.000,00 TL Nakit. 

VAKFIN YÖNETĠM KURULU: Vefa Ġbrahim Aracı, Mehmet ġafak Türkay, Cem 

Yelten, Macit Aydın, Hakan Özhuy, Sebahattin IĢık, ġ. Kemal Aracı, Eralp Erdem, Mehmet 

Yılmaz, Nabi Akpınaroğlu, BarıĢ PakiĢ. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakıf kurucu meclisi kararı uyarınca en yakın konulu vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9075/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: ġehit YüzbaĢı Ali Alkan Vakfı (Kısa Adı ―ġEHĠTALĠ VAKFI‖) 

VAKFEDENLER: Mehmet ALKAN 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.07.2017 tarih ve E:2016/295, K:2017/287 

sayılı kararı ve aynı mahkemenin 29.09.2017 tarih ve E: 2016/295, K: 2017/287 sayılı tavzih 

kararı. 

VAKFIN AMACI: ġehit Jandarma YüzbaĢı Ali ALKAN‘ın hatırasına ve onun hatırasını 

yaĢatmak amacıyla Ģehitlik kavramının topluma maledilmesi, toplumsal birlik ve beraberliğin 

sağlanması, hukuk devleti, demokrasi ve toplumsal barıĢ kültürünün geliĢmesi, … ve vakıf 

senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. 
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YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın tasfiyesi 

Ģartları ve tasfiye sonunda kalan malvarlığının intikal Ģekil ve Ģartı vakfın feshine karar veren 

mütevelli heyet toplantısında kararlaĢtırılır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9076/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfının (ASKEV) 

VAKFEDENLER: Mustafa Ergun Melin 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: BALIKESĠR 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Ayvalık 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/09/2017 tarihinde kesinleĢen 18/07/2017 

tarih ve E: 2017/60, K: 2017/346 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Maddi olanakları sınırlı ailelerin lise, lisans, lisansüstü dönemindeki; 

yetenekli, çalıĢkan, geliĢmeye açık gençlerini çağdaĢ, tarafsız düĢünebilen, araĢtırmacı, yaratıcı, 

katılımcı, sağduyulu, iyi derecede yabancı dil bilen, farklı kültürlere saygılı bireyler olarak 

geliĢebilmeleri için eğitim bursuyla desteklemek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL (Yüz Elli Bin Türk Lirası) 

YÖNETĠM KURULU: Mustafa Ergun Melin, Binnaz Melin, Ġlhan Keçeli, ġener Bayar, 

Yılmaz Keskin, Canan Okatan, Fatma Biray HaĢlaman 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim 

Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9077/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Uygur Ġlim Marifet Vakfı  

VAKFEDENLER: Abdulgani KUTUBĠ 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.07.2017 tarihli ve E:2017/79, K:2017/298 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Doğu Türkistanlı Uygurlara hizmet etmek amacı ile ülkemize de 

katkıda bulunmak gayesi ile iyiliğin egemen olması için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat, 

sanat, çevre ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleĢtirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 120.000 TL (Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Abdulgani KUTUBĠ, Rehim TEġNA, Yusuf KUÇAR, Habybulla 

Amat KUSENĠ, Abdulkadir BULAK  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Satuk Buğrahan Ġlim ve Medeniyet Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  9086/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENĠM KREDĠ VE 

YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI 

GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, Genel Ġdare Hizmetleri sınıfında 7 nci dereceden boĢ 

bulunan 25 (YirmibeĢ) adet MüfettiĢ Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği 

hükümlerine göre MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı Yapılacaktır. 

A - GĠRĠġ SINAVINA KATILMA ġARTLARI: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yer alan genel Ģartları 

taĢımak, 

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri ile en az 

dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen 

yurtiçi ve yurt dıĢındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiĢ olmak, 

c) Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha yukarı puan 

almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan baĢlanarak sıralanması neticesinde 

belirlenecek 500 (beĢyüz) aday arasına girmek (son sıradaki adayla, aynı puanı almıĢ aday/adaylar 

da sınava katılmaya hak kazanacaktır), 

ç) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

erkek adaylar için askerliğini yapmıĢ veya erteletmiĢ olmak (5525 Sayılı Memurlar ile Diğer 

Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin son 

fıkrası gereğince baĢvuru koĢulunu taĢıyanlar için otuz beĢ yaĢ Ģartı aranmayacaktır) 

d) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü MüfettiĢ Yardımcılığı 

giriĢ sınavına ikiden fazla katılmamıĢ olmak, 

e) MüfettiĢlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak, 

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak, 

g) BaĢvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanlığına süresi içinde teslim etmek ya da ulaĢtırmak. 

B - BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ:  

GiriĢ Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koĢulları taĢımaları Ģartıyla; 

25.10.2017- 31.10.2017 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, 

Kurumun www.kyk.gov.tr internet adreslerinden veya doğrudan e- devlet kapısından 

(https://www.turkiye.gov.tr/) giriĢ yaparak baĢvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları, 
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yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgeleri ile KPSS sonuç belgelerini tarayarak 

eklemeleri ve baĢvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri en geç 06.11.2017 

Pazartesi günü saat 18.00‘e kadar ―Kıbrıs Cad. No: 3   06600 KurtuluĢ/ANKARA‖ adresinde 

bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına 

bizzat veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikme nedeniyle 06.11.2017 tarihinde saat 18.00‘den sonra BaĢkanlığa ulaĢan 

baĢvurular ile gerekli belgeleri ihtiva etmeyen baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 

Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında baĢvuruda bulunmak isteyen 

adaylar, durumlarını belgelendirmek kaydıyla yukarıdaki adrese bizzat baĢvuruda 

bulunacaklardır. 

BaĢvurusu kabul edilerek sınava katılanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal 

edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

GiriĢ Sınavına baĢvuruda bulunan ancak yazılı sınava kabul edilmeyenler, kendilerine 

iliĢkin belgeleri istemeleri halinde, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığından yazılı sınav tarihinden sonraki 

bir tarihte bizzat teslim alabileceklerdir. (TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca ‗Aslı Gibidir‘ Ģeklinde 

onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.) 

C - SINAV YERĠ VE TARĠHĠ:  

GiriĢ Sınavının yazılı bölümü 03.12.2017 tarihinde Ankara‘da yapılacak olup, yazılı 

bölüme katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saat 20.11.2017 tarihinde 

Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet 

adreslerinden ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Yazılı sınava girecek adaylar; 20.11.2017 tarihinden itibaren Bakanlık ve Kurumun söz 

konusu internet adreslerinden kendileri için düzenlenmiĢ olan ve kimlik bilgileri, sınav yeri ile 

sınav saatinin ve sınav kurallarının yer alacağı fotoğraflı Adaylık Belgelerinin renkli bir çıktısını 

alacaklar ve sınav günü T.C. Kimlik numaralı nüfus belgesi ya da sürücü belgesi veya pasaport ile 

birlikte yanlarında bulunduracaklardır.  

Yazılı sınavda baĢarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların 

gireceği sözlü sınav yeri, tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun 

www.kyk.gov.tr internet adreslerinde ayrıca duyurulacak ve adayların baĢvuru esnasında 

verecekleri elektronik adreslerine de yazılı olarak bildirilecektir. 

D - SINAVIN ġEKLĠ VE SINAV KONULARI:  

GiriĢ Sınavı, yazılı ve sözlü Ģeklinde gerçekleĢtirilecektir. Yazılı sınav adaylara aĢağıdaki 

her bir sınav grubundan (a, b, c, ç, d, e) 20‘Ģer soru olmak üzere test usulü toplam 120 sorudan 

oluĢacaktır. 
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a) Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç), 

Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 

Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti Hariç), 

b) Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku (Ġdare Hukukunun Genel Esasları, Ġdari Kaza, Ġdari 

TeĢkilat) ve Ceza Hukuku (Genel Esaslar) 

c) Maliye (Genel Maliye, Kamu Kredisi, Kamu Geliri, Bütçe), 

ç) Ekonomi (Genel Ekonomi, ĠĢletme Ekonomisi), 

d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi), 

e) Yabancı Dil (Ġngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri) 

Yabancı dil sınavı değerlendirmeye alınmayacak, yabancı dil puanı tercih nedeni olarak 

kullanılacaktır.  

Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler. 

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, Maliye, Ekonomi, Muhasebe bilgileri ile 

zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi Ģahsi vasıfları da göz önünde 

bulundurulacaktır.  

E - DEĞERLENDĠRME:  

1 - Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavı kazanmıĢ sayılabilmek 

için, yabancı dil dıĢındaki sınav gruplarının (a, b, c, ç, d) her birinden alınan notların 50‘den, 

sınav gruplarından alınan notların ortalamasının da 65‘ten aĢağı olmaması gerekir. Yabancı dil 

notu tercih sebebidir.  

2 - Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağırılırlar. Değerlendirme ve not vermede yazılı 

sınavdaki usuller uygulanır. 

3 - Yazılı sınav konularından alınan notların ortalaması ile yazılı ve sözlü sınav notu 

ortalamasının 65‘ten aĢağı olmaması gerekir.  

F - SINAV SORU VE CEVAPLARINA ĠTĠRAZ  

Sınav soruları, cevap anahtarı ve adayların optik cevap kağıtları Gençlik ve Spor 

Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.kyk.gov.tr ve https://www.turkiye.gov.tr/ internet 

adreslerinden 06.12.2017 tarihinde yayımlanacak olup, bu tarihten itibaren adaylar sınavın soru 

ve cevapları ile uygulanmasına iliĢkin itirazlarını ve gerekçelerini içeren dilekçelerini TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığının yukarıdaki adresine en geç 14.12.2017 tarihi saat 18.00‘e kadar 

ulaĢtıracaklardır. 

Ġtirazlar incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. 

Ġlan olunur. 9118/1-1 
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Karabağlar Belediyesinden: 

UZUNDERE CEMEVĠ SOSYOKÜLTÜREL MERKEZ 

ULUSAL MĠMARĠ FĠKĠR PROJESĠ YARIġMASI 

Ġzmir Karabağlar Belediye BaĢkanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 23. 

maddesine göre, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve 

Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarıĢma Yönetmeliği uyarınca "Karabağlar Belediyesi 

Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi YarıĢması" serbest ve tek 

kademeli ulusal mimari fikir projesi yarıĢması olarak düzenlenmiĢtir.  

YarıĢmaya ekip olarak katılmak zorunludur. Ekipteki her üye, idareye karĢı müĢterek ve 

müteselsilen sorumludur. Ġdareyle iliĢkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip üyelerinden 

birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ekipte diğer disiplinlerden danıĢman 

üye bulunabilir. Ekipteki her üyenin aĢağıda yer alan koĢulların tamamına uyması gerekmektedir. 

YarıĢmaya katılım Ģartlarına uymayanlar yarıĢmaya katılmıĢ olsalar da tasarımları yarıĢmaya 

katılmamıĢ sayılır ve isimleri yarıĢmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları 

meslek odalarına bildirilir. 

YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI 

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.  

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.  

• Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak.  

• Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamıĢ olmak.  

• YarıĢma ġartnamesinde öngörülen özel koĢullara uymak. 

• YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.  

• YarıĢmayı açan idare adına hareket eden danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında 

olmamak.  

• ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir).  

• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olmamak.  

YarıĢmaya katılmak isteyenler yarıĢma adını "Karabağlar Belediyesi Uzundere Cemevi 

Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi YarıĢması ġartname Bedeli‖ açıklaması ile 50 TL 

(Elli Türk Lirası) Ġdare iletiĢim bilgilerinde verilen banka hesap numarasına ya da elden 
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Karabağlar Belediyesi tahsilat veznelerine yatıracaklardır. ġartname bedelini yatırdıklarına dair 

banka ödendi belgesinin taranmıĢ kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta 

adresleri ile birlikte yarıĢma raportörlüğü e-posta adresine göndererek yarıĢma kaydını 

gerçekleĢtireceklerdir. YarıĢma Ģartnamesi ve ekleri iletiĢim bilgileri bölümde verilen adresten 

dijital olarak edinilebilecektir.  

 Bu Ģartlara uymayanlar yarıĢmaya katılmıĢ olsalar da projeleri yarıĢmaya katılmamıĢ 

sayılır. Ekip olarak katılımlarda tüm müelliflerin TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması Ģarttır.  

 

YARIġMA TAKVĠMĠ  

• YarıĢmanın ilanı ....................................................................... 20 Ekim 2017 

• Soru sormak için son gün ....................................................... 01 Kasım 2017 

• Soruların yanıtlarının ilanı ..................................................... 09 Kasım 2017 

• Projelerin teslim tarihi ............................................................. 19 Aralık 2017 

• Projelerin Kargo ile teslim alım tarihi .................................... 21 Aralık 2017 

• Jüri değerlendirme baĢlangıç tarihi ......................................... 23 Aralık 2017 

• Sonuçların açıklanması ........................................................... 29 Aralık 2017 

• Kolokyum ve ödül tarihi .......................................................... 06 Ocak 2018 

 

JÜRĠ ÜYELERĠ ve RAPORTÖRLER  

DanıĢman Jüri Üyeleri  

• Hüseyin HEPġENGÜNLER, Mimar - Karabağlar Belediyesi BaĢkan Yrd. 

• Dürrin SÜER, Mimar 

• Gani PEKġEN 

• Mehmet ERSAL, Halk Bilimci 

• Özkan YILDIZ, Sosyolog 

Asli Jüri Üyeleri 

• Deniz DOKGÖZ, Mimar 

• Hikmet SĠVRĠ GÖKMEN, Mimar 

• Nevzat SAYIN, Mimar (Jüri BaĢkanı) 

• Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Mimar  

• Muzaffer TUNÇAĞ, ĠnĢ. Yük. Müh. 
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Yedek Jüri Üyeleri 

• Can GÜNDÜZ, Mimar 

• Deniz ALKAN, ĠnĢ. Müh. 

• Yelda TUNA, Mimar 

Raportörler  

• Nil YAPRAK, Mimar 

• Seda ĠLHAN, Mimar 

• Yasemin MUSAL, Mimar 

Raportör Yardımcıları  

• Ali Ġhsan ĠLHAN 

• Bilge MÜRSELOĞLU 

• Halil ULUSAL 

ÖDÜLLER ve ÖDEME ġEKLĠ 

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aĢağıdaki ödül ve 

mansiyonlar verilecektir.  

• 1.Ödül : 70.000,00- TL 

• 2.Ödül : 50.000,00- TL 

• 3.Ödül : 30.000,00- TL 

• 1. Mansiyon : 15.000,00- TL 

• 2. Mansiyon : 15.000,00- TL 

• 3. Mansiyon : 15.000,00- TL 

• 4. Mansiyon : 15.000,00- TL 

• 5. Mansiyon : 15.000,00- TL 

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.  

YARIġMAYI DÜZENLEYEN ĠDARENĠN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ  

YarıĢmayı Açan Kurum : Karabağlar Belediyesi (YarıĢma raportörlüğü)  

Adres : Ġzmir Karabağlar Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Proje 

birimi YeĢillik Caddesi No: 232 Karabağlar-ĠZMĠR 

Telefon : +90 232 414 7789, +90 232 414 7672, Fax: +90 232 414 8000 

E-posta : sosyaltesisyarisma@karabaglar.bel.tr 

Web : www.karabaglar.bel.tr/sosyaltesisyarisma 

Banka bilgisi : Halkbank Karabağlar ġubesi 

Hesap Adı : Karabağlar Belediye BaĢkanlığı 

IBAN : TR50 0001 2009 7190 0010 2605 40 9102/1-1 
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Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

Ġlan Tarihi : 19.10.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 02.11.2017 

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent Kadroları Ġçin Gerekli Belgeler 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiĢ, yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca 

onaylanmıĢ diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdıĢından alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması), çalıĢanların (daha önceden çalıĢıp 

ayrılmıĢ olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 

adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Notlar 

1 - Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra 

www.munzur.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

BaĢvuru Adresi ve iletiĢim 

Munzur Üniversitesi 

Aktuluk Mahallesi Üniversite YerleĢkesi Merkez/TUNCELĠ 

Tel: 0 428 213 17 94 
 

Birimi/Bölümü 

Anabilim 

Dalı/Program Unvan Adet Drc. Ġlan ġartı 

Edebiyat Fakültesi/ 

Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 

Yeni Türk 

Edebiyatı 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalında doktora 

yapmıĢ olup modern 

romanlarda anlatı bilimsel 

alanında çalıĢmıĢ olmak. 
 

Not: 19.10.2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Üniversitemiz 

akademik personel alım ilanının ikinci satırının ikinci sütununda Anabilim Dalı adı Yeni Türk 

Edebiyatı olarak yazılması gerekirken sehven Yeni Türk Dili olarak yazılmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 9115/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.03.63 

Toplantı Tarihi ve No : 19.09.2017-215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.09.2017-2789 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) 

kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Bala Ġlçesi, 

Büyükboyalık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tescilli Akkale Tepesi I. Derece Arkeolojik 

Sit sınırlarının sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 20.11.2014 gün ve 4414 sayılı 

uzman raporu, 15.09.2017 tarihli ve 3629 sayılı uzman dosya inceleme raporu okundu, 1/25000 

ölçekli koordinatlı pafta, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ankara Ġli, Bala Ġlçesi, Büyükboyalık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Ankara 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 31.10.2007 gün, 2711 sayılı kararı ile tescilli 

Akkale Tepesi I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının iĢaretlendiği 1/25000 ölçekli koordinatlı 

paftasının uygun olduğuna, I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli alanda Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I. 

Maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit alanlarına iliĢkin koĢulların geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.10/5 

Toplantı Tarihi ve No : 26.09.2017-217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.09.2017-2820 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) 

kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi 

sınırlarında tespiti yapılan Ġnönü Mağaraları Kaya YerleĢimleri I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarının sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 12.04.2017 tarih ve 1630 sayılı 

uzman raporu ve ekleri, kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, 25.09.2017 tarih ve 3755 sayılı 

dosya inceleme raporu, kadastral haritası, 1/25000 ölçekli koordinatlı pafta, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan ve mülga Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.06.1988 tarih ve 269 sayılı kararı ile tescilli Ġnönü Mağaraları 

Kaya YerleĢimleri I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının iĢaretlendiği 1/25000 ölçekli koordinatlı 

paftasının, 1/5000 kadastral haritasının onaylanmasına, sit sınırları içerisinde kaldığı anlaĢılan 

taĢınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine Ģerh konulmasına, söz konusu alanda Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.10.71 

Toplantı Tarihi ve No : 26.09.2017 - 217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.09.2017 - 2822 ANKARA 

Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi, Sorgun Beldesi, Sorgun Göleti‘nin güney batı kıyısında tespiti 

yapılan Sorgun Göleti Kurganlarına iliĢkin, Ankara Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 

19.07.2017 tarih ve 8096 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Anadolu Medeniyetler Müzesi 

Müdürlüğü‘nün 14.04.2014 tarihli uzman raporu, yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen 

Sorgun Göleti Kurganlarının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. 

Maddesi ile 13.03.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde Kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze 

iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 14.08.2017 tarihli ve 1375 sayılı yazısı ve gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen 

Kurum görüĢleri; Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 25.09.2017 tarih ve 3758 sayılı dosya 

inceleme raporu, okundu dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi, Sorgun Beldesi, sınırları içerisinde yer alan, karar eki 1/25.000 

ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın ―Sorgun Göleti Kurganları‖ I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fiĢinin, kadastral paftasının 

onaylanmasına, I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesindeki I. 

Derece Arkeolojik Sit alanlarına iliĢkin koĢulların geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.10/01 

Toplantı Tarihi ve No : 26/09/2017 - 217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26/09/2017 - 2819 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.05.146 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017-4725 SAMSUN 

Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Tatlıcak Köyü, Arpalık Mevkii tapulama harici alanda tespit edilen 

Höyüğün I.derece arkeolojik sit alanı ve çevresinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine yönelik, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.06.2017 gün ve 1952 

sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği, Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 

28.06.2017 tarih ve 2096 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 18.07.2017 tarih ve 230405 

sayılı, Sinop Valiliği Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 24.07.2017 gün ve 

8046 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 25.07.2017 

tarih ve 420991 sayılı, Devlet Su ĠĢleri 7. Bölge Müdürlüğünün 25.07.2017 tarih ve 506993 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.09.2017 

tarih ve 434 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Tatlıcak Köyü, Arpalık Mevkii tapulama harici alan sınırları 

içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Höyüğün ekli kadastral haritada sit 

sınırları iĢaretlendiği Ģekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değiĢik 2863 sayılı yasa kapsamında 

I.derece arkeolojik sit alanı ve çevresinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. ve III. derece arkeolojik sit alanı Ģerhi konulmasına, 

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar 

Koruma - Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I.ve III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 

hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.07.122 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017-4748 SAMSUN 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Çivril Mahallesi, 101 ada, 613 nolu parsel sınırları içerisinde 

Samsun Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen yerleĢim alanının I. Derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

26.05.2017 gün ve 1667 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği, Samsun BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının 22.06.2017 tarih ve 228 sayılı, 

Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 04.07.2017 tarih ve 4961 sayılı, Samsun 

BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 07.07.2017 tarih ve 

3514 sayılı, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünün 17.07.2017 tarih ve 228932 sayılı, Kavak 

Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 13.07.2017 gün ve 1325 sayılı, Enerji ve Tabii 

Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 25.07.2017 tarih ve 421000 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.09.2017 

tarih ve 438 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Çivril Mahallesi, 101 ada, 613 nolu parsel sınırları içerisinde 

Samsun Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen yerleĢim alanının ekli krokili haritada sit 

sınırları iĢaretlendiği Ģekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değiĢik 2863 sayılı yasa kapsamında 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece 

arkeolojik sit alanı Ģerhi konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  05.00.824 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2017-196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2017-4761 GÜMÜġHACIKÖY 

Amasya Ġli, Merkez, Çiğdemlik Köyü, tapulama harici alanda Amasya Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen kaya tapınım alanının I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesi yönelik, Amasya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.06.2017 gün ve 1171 

sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği, Amasya Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 

10.07.2017 tarih ve 3870 sayılı, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünün 18.07.2017 tarih ve 228919 

sayılı, Amasya Valiliği Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 07.08.2017 

tarih ve 7837 sayılı, Devlet Su ĠĢleri 7.Bölge Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 590643 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.09.2017 

tarih ve 433 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, Merkez, Çiğdemlik Köyü, tapulama harici alanda Amasya Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen kaya tapınım alnının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları 

iĢaretlendiği Ģekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değiĢik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik 

sit alanı Ģerhi konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00.780 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017-4717 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez, Lala Köyü, KünteĢoğlu Mevkii 128 ada, 1, 2, 3 nolu parsel sınırları 

içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Antik Dönem YerleĢim alanının III. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 08.06.2017 gün ve 1852 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği, Sinop Valiliği 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 29.06.2017 tarih ve 2095 sayılı, Sinop Valiliği Ġl Özel 

Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 24.07.2017 gün ve 8046 sayılı, Enerji ve Tabii 

Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 25.07.2017 tarih ve 420999 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.09.2017 

tarih ve 435 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Lala Köyü, KünteĢoğlu Mevkii 128 ada, 1, 2, 3 nolu parsel sınırları 

içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Antik Dönem YerleĢim alanının ekli 

kadastral haritada sit sınırları iĢaretlendiği Ģekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değiĢik 2863 

sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine III. derece arkeolojik sit alanı Ģerhi konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00.782 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 4722 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez, Ada Mahallesi, 108 ada, 8 parsel sınırları içerisinde Sinop Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Antik Dönem YerleĢim alanının III. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine yönelik Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

16.06.2017 gün ve 2015 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği, Sinop Belediyesi Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğünün 06.07.2017 tarih ve 2756 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 06.07.2017 tarih ve 2188 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 18.07.2017 

tarih ve 228920 sayılı, Devlet Su ĠĢleri 7. Bölge Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 590643 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.09.2017 

tarih ve 437 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Ada Mahallesi, 108 ada, 8 parsel sınırları içerisinde Sinop Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Antik Dönem YerleĢim alanının ekli kadastral haritada sit 

sınırları iĢaretlendiği Ģekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değiĢik 2863 sayılı yasa kapsamında 

III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine III. 

derece arkeolojik sit alanı Ģerhi konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.00.735 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017-4733 SAMSUN 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Tepecik Mahallesinde Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER 

tarafından gerçekleĢtirilen Samsun Ġli 2015 yılı yüzey araĢtırması kapsamında yerleĢim 

alanlarının tescili ve tespitine yönelik yazıların gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün 14.01.2016 gün ve 8744 sayılı yazısı, yüzey araĢtırmasında tespit edilen MeĢale 

Nekropolünün III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine dair Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 29.09.2017 gün ve 289 sayılı 

raporu, kurum görüĢünün iletildiği, Ġlkadım Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 14.08.2017 gün ve 10446 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 22.08.2017 tarih ve 6382 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğünün 29.08.2017 tarih ve 427462 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediyesi 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 05.09.2017 tarih ve 4304 sayılı, yazıları, 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Tepecik Mahallesi 3110 ada, 9 nolu parselde tespit edilen 

MeĢale Nekropolünün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlenen sınırlar ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna; sit 

alanında kalan parsellerin tapu kaydına ―III. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh 

konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.00.734 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017- 195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017- 4735 SAMSUN 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Derebahçe Mahallesinde Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER 

tarafından gerçekleĢtirilen Samsun Ġli 2015 yılı yüzey araĢtırması kapsamında yerleĢim 

alanlarının tescili ve tespitine yönelik yazıların gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün 14.01.2016 gün ve 8744 sayılı yazısı, yüzey araĢtırmasında tespit edilen Maarif 

Yamaç YerleĢim Alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine dair 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 29.09.2017 gün ve 

289 sayılı raporu, kurum görüĢünün iletildiği, Ġlkadım Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 14.08.2017 gün ve 10447 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 22.08.2017 tarih ve 6385 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 426975 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediyesi 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 05.09.2017 tarih ve 4302 sayılı, yazıları 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Derebahçe Mahallesi, 3316 ada, 3,4,5 parseller, 3319 ada, 

1,2,8,9 parseller, 3320 ada, 1 parsellerde tespit edilen Maarif Yamaç YerleĢim Alanının 2863 

sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna; sit alanında kalan 

parsellerin tapu kaydına ―III. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.00.737 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017-4739 SAMSUN 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Tepecik Mahallesinde Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER 

tarafından gerçekleĢtirilen Samsun Ġli 2015 yılı yüzey araĢtırması kapsamında yerleĢim 

alanlarının tescili ve tespitine yönelik yazıların gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü‘nün 14.01.2016 gün ve 8744 sayılı yazısı, yüzey araĢtırmasında tespit edilen Tepecik 

YerleĢimi ve Nekropolünün III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine 

dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 29.09.2017 gün 

ve 289 sayılı raporu, kurum görüĢünün iletildiği, Ġlkadım Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 14.08.2017 gün ve 10608 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 22.08.2017 tarih ve 6383 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğünün 29.08.2017 tarih ve 427459 sayılı Samsun BüyükĢehir Belediyesi 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 05.09.2017 tarih ve 4305 sayılı, yazıları, 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Tepecik Mahallesi 6304 ada 7,8,9,10,12,13,14,15,16,29 

parseller, 6305 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16 parseller, 6309 ada, 1 parsel, 6310 ada, 1 

parsel, 6311 ada, 1,2,3,4,5,6 parseller, 6312 ada, 1,2 parseller, 6313 ada, 1,2,5,6 parseller, 6314 

ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 6315 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, 6324 ada, 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller, 6326 ada, 1,2,4 parseller, 6327 ada, 1,2,3,4 parseller, 

6328 ada, 1,3 parseller, 6329 ada, 1,3,4,5,6,7,8,9 parseller 6330 ada, 2,3,4,5,6,7 parseller, 6331 

ada, 1,2,3,4 parseller, 6335 ada, 1,3,4,5,6 parseller, 6336 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8, parseller, 6337 ada, 

1,2 parseller, 6338 ada, 1,2,3,4,5 parseller, 6339 ada, 1,2,3,4,5 parseller, 6340 ada, 1,2,3,4,5,6 

parseller, 6355 ada, 1,2, parsellerde tespit edilen Tepecik YerleĢimi ve Nekropolünün 2863 sayılı 

yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna; sit alanında kalan 

parsellerin tapu kaydına ―III. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.00.738 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 195 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 4737 SAMSUN 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Tepecik Mahallesinde Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER 

tarafından gerçekleĢtirilen Samsun Ġli 2015 yılı yüzey araĢtırması kapsamında yerleĢim 

alanlarının tescili ve tespitine yönelik yazıların gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü‘nün 14.01.2016 gün ve 8744 sayılı yazısı, yüzey araĢtırmasında tespit edilen 

Güzeldere Yamaç YerleĢmesinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin 

değerlendirilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 29.09.2017 gün ve 289 sayılı raporu, kurum görüĢünün iletildiği, Ġlkadım Belediye 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 14.08.2017 gün ve 10445 sayılı, Samsun Valiliği 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 22.08.2017 tarih ve 6384 sayılı, Samsun BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 05.09.2017 tarih ve 4303 sayılı, 

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 15.09.2017 tarih ve 

627706 sayılı yazıları, okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Tepecik Mahallesi 6343 ada, 3,4 parseller, 6344 ada, 

1,2,3,4,5,7 parseller, 6345 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 6346 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 6347 

ada, 2,3,4 nolu parsellerde tespit edilen Güzeldere Yamaç YerleĢmesinin 2863 sayılı yasanın 6. 

Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 

1/2000 ölçekli haritada iĢaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 

edilmesine, ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna; sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına ―III. 

derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına,  

 III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma 

- Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.05/145 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 194 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 4727 SAMSUN 

Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Tatlıcak Köyü, Merkez Mahallesi, Elmadağ Mevkii‘nde, 649 nolu 

parsel ile tapulama harici alanda tespit edilen Elmadağ Höyüğü‘nün I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 13.06.2017 gün ve 1961 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü‘nün 18.07.2017 gün ve 230406 sayılı, Sinop Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‘nün 21.07.2017 gün ve 2299 sayılı, DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 24.08.2017 gün ve 

590643 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri 10. Bölge Müdürlüğü‘nün 14.09.2017 gün ve 191067 sayılı 

yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

20.09.2017 gün ve 426 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Tatlıcak Köyü, Merkez Mahallesi, Elmadağ Mevkii‘nde, 649 nolu 

parsel ile tapulama harici alanda tespit edilen Elmadağ Höyüğü‘nün 2863 sayılı yasanın 6. 

maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve 

koordinat değerlerinin ekli 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, ekteki 

tescil fiĢinin uygun olduğuna, 649 nolu parselin tapu kaydına ―I. derece arkeolojik sit alanı‖ 

olduğuna dair kayıt konulmasına,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 

derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/785 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 194 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 4721 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez, Demirci Köyü, Kayıkçıyatağı Mevkii‘ndeki I. derece arkeolojik sit 

alanı yakınlarında, 126 ada, 71 parsel ve çevresinde tespit edilen antik yerleĢim yerinin III. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 19.07.2017 gün ve 2338 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin 

iletildiği Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 21.08.2017 gün ve 426116 sayılı, Sinop Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 25.08.2017 gün ve 2623 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu‘nun 27.02.2015 gün ve 2434 sayılı kararı, konuya ait Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 20.09.2017 gün ve 428 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Demirci Köyü, Kayıkçıyatağı Mevkii‘ndeki I. derece arkeolojik sit 

alanı yakınlarında, 126 ada, 71 parsel ve çevresinde tespit edilen antik yerleĢim yerinin 2863 

sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 1/3000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde kabul 

edilmesine, ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna, sit alanı içinde kalan 172 ada, 1, 2 parseller ile 

126 ada, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 71, 72 nolu parsellerin tapu kaydına ―III. derece 

arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair kayıt konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  05.00/820 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2017 - 196 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2017 - 4760 GÜMÜġHACIKÖY 

Amasya Ġli, Merkez Aydoğdu Köyü, Kale mevkiinde tespit edilen höyüğün (Kale Höyük) 

tescil değerlendirmesine iliĢkin, Amasya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 31.05.2017 

tarih ve 1135 sayılı yazısı, kurum görüĢü sorduğumuz 18.07.2017 tarih ve 1703 sayılı yazımıza 

cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 31.07.2017 tarih ve 243672 

sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 09.08.2017 tarih ve 4507 sayılı, 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 23.08.2017 tarih ve 589026 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 

12.09.2017 tarih ve 416 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, Merkez Aydoğdu Köyü, Kale mevkii 4,5,16,17,66,69,70 nolu parsellerde 

tespit edilen höyüğün (Kale Höyük) 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı 

anlaĢıldığından, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/5000 

ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 

4,5,16,17,66,69,70 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―1.derece arkeolojik sit 

alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulması gerektiğine, tescil fiĢinin uygun olduğuna,  

1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - 

kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece 

arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/781 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 194 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 4719 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez Kabalı Köyü, Pekmezlik mevkiinde, özel mülkiyete ait 108 ada, 21, 22 

ve 101 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleĢim alanının tescil değerlendirmesine iliĢkin, 

Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.06.2017 tarih ve 1890 sayılı yazısı, kurum 

görüĢü sorduğumuz 18.07.2017 tarih ve 1704 sayılı yazımıza cevaben, Karayolları Genel 

Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 31.07.2017 tarih ve 243670 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 11.08.2017 tarih ve 2502 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7. 

Bölge Müdürlüğü‘nün 23.08.2017 tarih ve 589026 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12.09.2017 tarih ve 418 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez Kabalı Köyü, Pekmezlik mevkiinde, özel mülkiyete ait 108 ada, 21, 22 

ve 101 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleĢim alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 

kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, 108 ada, 21, 22 ve 101 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

―3.derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulması gerektiğine, tescil fiĢinin uygun 

olduğuna,  

3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - 

kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 3. derece 

arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.06/21  

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 194 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 4731 SAMSUN 

Sinop Ġli, Türkeli Ġlçesi, KeĢ Köyü, Zeytinyanı Mevkii, 113 ada, 49 parselde tespit edilen 

kilise olarak adlandırılan yapı kalıntısının, tescili ve korunma alanının belirlenmesine iliĢkin, 

SKVKBK nın almıĢ olduğu 19.07.2017 tarih ve 4569 sayılı karar, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 21.09.2017 tarih ve 429 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Türkeli Ġlçesi, KeĢ Köyü, Zeytinyanı Mevkii, 113 ada, 49 parselde tespit edilen 

kilise olarak adlandırılan yapı kalıntısının tesciline ve korunma alanı sınırının belirlenmesine 

iliĢkin SKVKBK nın almıĢ olduğu 19.07.2017 tarih ve 4569 sayılı kararda, sehven yazılan 

…―113 ada 49 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı‖ olduğuna, korunma alanı sınırı içinde kalan 113 ada, 43, 47, 48, 58, 59, 61 nolu 

parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ― korunma alanı sınırı içinde kaldığına dair Ģerh 

konulması gerektiğine‖… ibaresinin, ‗113 ada, 48, 49, 58, 59, 61 nolu parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ‗korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‘, korunma alanı sınırı içinde kalan 

113 ada, 43,47,48,58,59,61,60 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗korunma alanı 

sınırı içinde kaldığına‘ dair Ģerh konulması gerektiğine‘ Ģeklinde düzeltilmesine, karar verildi. 

 8950/1/1-1 

————— 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/781 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 194 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 4719 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez Kabalı Köyü, Pekmezlik mevkiinde,  özel mülkiyete ait 108 ada, 21, 22 

ve 101 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleĢim alanının tescil değerlendirmesine iliĢkin, 

Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.06.2017 tarih ve 1890 sayılı yazısı, kurum 

görüĢü sorduğumuz 18.07.2017 tarih ve 1704 sayılı yazımıza cevaben, Karayolları Genel 

Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 31.07.2017 tarih ve 243670 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 11.08.2017 tarih ve 2502 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 

7.Bölge Müdürlüğü‘nün 23.08.2017 tarih ve 589026 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12.09.2017 tarih ve 418 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez Kabalı Köyü, Pekmezlik mevkiinde, özel mülkiyete ait 108 ada, 21,22 

ve 101 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleĢim alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 

kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, 108 ada, 21,22 ve 101 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

―3.derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulması gerektiğine, tescil fiĢinin uygun 

olduğuna,  

3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - 

kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 3. derece 

arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.11/298 

Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 192 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 24.08.2017 - 4673 SAMSUN 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, Habibfakı Mahallesi, 114 ada, 8 parselde bulunan ahĢap 

binanın tescil değerlendirmesine iliĢkin, Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 20.07.2017 gün ve 3673 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 27.07.2017 gün ve 233 sayılı raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, Habibfakı Mahallesi, 114 ada, 8 parselde bulunan ahĢap 

binanın, 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından ‘‘korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı‘‘ olarak tescil edilmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna, koruma alanı 

sınırının 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine 114 ada 8 parselin korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olduğuna; 144 ada 1 parsel, 141 ada 10 parsel, 145 ada 6 parsel, 114 ada 7 

ve 9 nolu parsellerin de koruma alanı sınırında kaldıklarına dair Ģerh konulmasına, koruma alanı 

içinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesinde kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine, karar verildi. 
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Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.00/5525 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 12.04.2017 - 215 Toplantı Yeri  

KARAR TARĠHĠ VE NO : 12.04.2017 - 5870 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Ballıkuyu (Kadıfekale) Mahallesi, Hacı Ali Efendi Caddesi, 

tapunun 1623 ada 31 parselinde kayıtlı bulunan, özel mülkiyete ait olan, Kentsel + 3.derece 

Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan taĢınmazın, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

kültür varlığı niteliği taĢıdığı belirtilen 26.12.2016 tarih ve 4647 sayılı yazımıza istinaden Konak 

Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 17.01.2017 tarih ve 105-E.138484 sayılı yazı ve ekleri, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‘nın Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı‘nın 31.01.2017 

tarih ve 310.99-E24409 sayılı yazı ve ekleri, Konak Belediye BaĢkanlığı Etüd Proje 

Müdürlüğü‘nün 15.02.2017 tarih ve 804.2.209 sayılı yazı ve ekleri ile Müdürlük evrakına 

11.042017 tarih ve 429 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, diğer ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda,  

Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Ballıkuyu (Kadıfekale) Mahallesi, Hacı Ali Efendi Caddesi, 

tapunun 1623 ada 31 parselde kayıtlı bulunan, özel mülkiyete ait olan, Kentsel + 3.derece 

Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan, taĢınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu‘nun 6.maddesinde belirtilen kriterleri taĢıması nedeni ile korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 2.grup olarak belirlenmesine, 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―2.grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin 

iĢlenmesine, ayrıca kadastral durumların ve mülkiyet dokusunun korunmasına yönelik plan 

tadilatının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, mevcut durumda özgün mimari elemanlarında 

değiĢiklikler tespit edilen taĢınmazların özgününe dönüĢmesini sağlamak amacı ile Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararına 

belirtilen hükümler doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon etüdü ve restorasyon 

projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2017 – Sayı : 30216 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU  

KARAR 

  35.00/4019 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 27.09.2016 - 186 Toplantı Yeri 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 27.09.2016 - 4986 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Alsancak Mahallesi, 1264 adada tespit tescil iĢlemlerin 

baĢlatılmasına dair Ġzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.03.2016 

tarih ve 4209 sayılı kararı doğrultusunda 26.04.2016 tarih ve 66017023-3500-4019-1602 sayılı 

yazımıza istinaden Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‘nın 13.06.2016 tarih ve 310-1338 sayılı 

yazı ve ekleri, Konak Belediye BaĢkanlığı‘nın 20.06.2016 tarih ve 7719 sayılı yazı ve ekleri ile 

Müdürlük evrakına 26.09.2016 tarih ve 1071 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, diğer ekleri ve 

iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda, 

Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Alsancak Mahallesi, 1262 ada, 16 parsel, 1264 ada, 3,4,1 1,15,20 

parseller, 1269 ada 18 parsel, 1270 ada, 19 parsellerde yer alan taĢınmazların 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun 6. maddesinde belirtilen kriterleri taĢıması nedeni ile 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, koruma grubunun 2. grup 

olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―2. grup korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı‖ Ģerhinin iĢlenmesine, ayrıca kadastral durumların ve mülkiyet dokusunun 

korunmasına yönelik plan tadilatının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, mevcut durumda 

özgün mimari elemanlarında değiĢiklikler tespit edilen taĢınmazların özgününe dönüĢmesini 

sağlamak amacı ile, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 

660 sayılı ilke kararma belirtilen hükümler doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon etüdü 

ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 8954/1/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 203  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 2855  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, GölbaĢı Mahallesi, 146 ada, 2 parselde yer alan, mülkiyeti 

ViranĢehir Belediyesi ve özel Ģahıslara ait, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu'nun 24.03.2011/1450 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilen taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin, 22.09.2017 tarihli uzman raporu 

okundu. ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.03.2011/1450 sayılı 

tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

 ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, GölbaĢı Mahallesi, 146 ada, 2 parselde yer alan, mülkiyeti 

ViranĢehir Belediyesi ve özel Ģahıslara ait, sivil mimari nitelikli yapının, tescil kararında grubu 

belirlenmemiĢ olduğundan: ―II. Grup Yapı‖ olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine karar verildi. 

 8954/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 183 - 08.09.2017 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 2829 - 08.09.2017 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde, Gesi Kentsel Sit Alanlarına yönelik hazırlanan Koruma 

Amaçlı Nazım ve Uygulama Ġmar Planı Tasarılarının Kurulumuzda görüĢülmesi hususunda 

Ġlbank A.ġ, Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığı‘nın 12.07.2013 tarih ve 21217 sayılı yazısı ve 

bu çalıĢma kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan 

incelemelerde öneri 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında arazi kullanımına yönelik tespit 

edilen yanlıĢlıklar ile alan genelinde tespit edilen taĢınmaz kültür varlıkları ve arkeolojik veriler 

ıĢığında kentsel sit sınırlarının ve sit türünün yeniden irdelenmesi gerektiğine iliĢkin Kayseri 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 06.09.2017 taih ve 3745-

3746-3747 sayılı ve 07.09.2017 tarih ve 3763-3764-3765-3766 sayılı raporları, konuya yönelik 

23.07.2014 gün ve 1120 sayılı, 26.10.2016 gün ve 2317 sayılı kararlarımız okundu; alan 

15.06.2017 tarih, 2710 sayılı kararımız gereği Kurulumuzca 07.09.2017 tarihinde yerinde 

incelendi, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüĢme sonucunda; 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde, Gesi Kentsel Sit Alanlarına yönelik hazırlanan Koruma 

Amaçlı Nazım ve Uygulama Ġmar Planı Tasarıları kapsamında Kurulumuzca 07.09.2017 tarihinde 

yerinde yapılan incelemeler sonucunda; mevcut kentsel sit sınırları dıĢındaki alanlarda tescilli ve 

tespiti yapılmıĢ olan pek çok taĢınmaz kültür varlığının bulunduğu, kentsel sit alanı sınırları 

dıĢında da kentsel dokunun yoğun bir Ģekilde devam ettiği, ayrıca mevcut sınırların Gesi 

Meydanı, Gesi Ġlköğretim Okulu, Seten (Fırın+Değirmen), Jandarma Karakolu, Güvercinlikler 

vb. önemli tescilli yapıları kapsamadığı görüldüğünden mülga TaĢınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu‘nun 19.07.1985 gün ve 1298 sayılı kararı ile son Ģeklini almıĢ olan 

mevcut kentsel sit sınırlarının iptal edilerek kararımız eki 1/3000 ölçekli kadastral harita üzerinde 

belirlenen, 1/25000 ölçekli haritada koordinatları belirtilen alanın ―Kentsel Sit Alanı‖ olarak tescil 

edilmesine, Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik doğrultusunda kentsel sit alanında kalan taĢınmazların tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ―Kentsel Sit‖ alanında kaldığına dair Ģerhin ilgili kurumlarca verilmesine, söz 

konusu sit alanında 23.02.2012 tarih, 150 sayılı kararımızla belirlenmiĢ olan GeçiĢ Dönemi 

Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının yeni belirlenen kentsel sit alanı için geçerli olduğuna, 

kentsel sit alanına yönelik koruma amaçlı imar planında yer alan arazi kullanıma yönelik hataların 

düzeltilerek Öneri Koruma Amaçlı Ġmar Planının yeni belirlenen kentsel sit alanı sınırlarını 

kapsayacak Ģekilde güncellenerek Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 184 - 28.09.2017 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 2842 - 28.09.2017 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Merkez ilçesi, Buzağcıoğlu Köyü, 865 parselde, sit alanı dıĢında bulunan, özel 

mülkiyet adına kayıtlı, Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ―Buzağcıoğlu Köy 

Odasının‖ 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle, korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun ―I. Grup‖ olarak belirlenmesine, 

ayrıca koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral harita üzerinde iĢaretlendiği 

Ģekliyle (864, 866, 811 parseller) belirlenmesine, Buzağcıoğlu Köyü, 865 parselin pafta ve fen 

klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine ―1. Grup Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ 

; Buzağcıoğlu Köyü 864, 866, 811 parsellerin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ise ―Korunma Alanı‖ Ģerhinin Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğünce verilmesine 

karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 185 - 29.09.2017 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 2854 - 29.09.2017 KAYSERĠ 

Kayseri ili, YeĢilhisar ilçesi, Araplı Mahallesi, Seylik mevkiinde kültür varlığı bulmak 

amacıyla, izinsiz olarak kazı ve sondaj yapmak suçundan sanıklar hakkında YeĢilhisar Asliye 

Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruĢmada verilen ara karar gereğince iddianameye konu kaçak 

kazı yapıldığı yerin sit alanı olup olmadığının, sanıkların kazı yapmak için izin alıp alınmadığının 

araĢtırılarak YeĢilhisar Asliye Ceza Mahkemesine bu hususta bilgi verilmesi istemine iliĢkin 

21.06.2017 gün ve 2017/101 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan 

incelemelerde; Kayseri ili, YeĢilhisar ilçesi, Araplı Mahallesi, Seylik mevkiinde, özel mülkiyete 

ait tapunun 379-382-383-384-385-386-387-388-389-390-392-393-526-527-528-529 parselleri ile 

kaddastro harici alanda tespit edilen  ―Kaya YerleĢimi ve Nekropol Alanı‖na yönelik I. derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak önerilen alanın kurulumuzda değerlendirilmesi istemine iliĢkin; 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.07.2017 tarih ve 3127 sayılı yerinde inceleme 

raporu, konuya iliĢkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 

01.08.2017 gün ve E.155974; Kayseri Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 

02.08.2017 gün ve E.1883824; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğünün 04.08.2017 gün ve E.422483; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğünün 04.08.2017 gün ve E.422462; Karayolları Genel Müdürlüğü 6.Bölge 

Müdürlüğünün 09.08.2017 gün ve E.257015; Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Kültür 

Varlıkları Daire BaĢkanlığının 14.08.2017 gün ve E.2017-202/12420; Kayseri Valiliği, Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 21.07.2017 gün ve E.6840; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğünün 22.08.2017 gün ve 115.03-583616; Kayseri 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.07.2017 gün ve 2095; YeĢilhisar Kaymakamlığı 

25.07.2017 gün ve E.604 sayılı yazısı kurum görüĢ yazıları okundu, raportörünün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Kayseri ili, YeĢilhisar ilçesi, Araplı Mahallesi, Seylik mevkiinde bulunan, özel mülkiyet 

ait, tapunun 379-382-383-384-385-386-387-388-389-390-392-393-526-527-528-529 numaralı 

parsellerinde ve kadastro harici alanda bulunan "Kaya YerleĢimi ve Nekropol Alanı"nın ; 2863 

sayılı Yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli 

harita üzerinde gösterildiği Ģekli ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada da 

görüleceği üzere özel mülkiyete ait, tapunun 386-387-389-390-392-526-527 ve 528 parsellerinin 

tapu kütüğü beyanlar hanesine ―tamamı I. Derece Arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhi ile 379-382-383-

384-385-388-393 ve 529 parsellerinin tapu kütüğü beyanlar hanesine ise ―bir kısmı I. Derece 

Arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhlerinin verilmesine, sit alanı içinde kalan Kadastro harici alanlarda ise 

yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdası olması durumunda Kurulumuzdan izin alınmasına, söz 

konusu alanda yapılan kaçak kazılar sonrası oluĢtuğu anlaĢılan çukurların adli makamlar 

tarafından uygun görülmesi halinde yerel yönetimler tarafından Kayseri Müze Müdürlüğü 

denetiminde kapatılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince (Belediye ve 

Kaymakamlık) alınmasına, daha fazla kaçak kazı tahribatının önüne geçilebilmesi için alanın 

kolluk kuvvetlerince belli aralıklarla kontrol edilmesine, sit alanında Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1. derece arkeolojik sitlere iliĢkin geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna, alana iliĢkin ilgili kurumlar 

tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 41.03.215 

Toplantı Tarihi ve No : 11/07/2017 - 192 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 11/07/2017 - 3048 KOCAELĠ 

Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, ÇarĢı Mahallesi, 146 ada, 1 parsel üzerinde yer alan, Vakıf 

mülkiyetindeki ÇarĢı Camii; 361 ada, 2 parsel üzerinde yer alan Ģahıs mülkiyetindeki Hamam; 

Akdurak Mahallesi, 33 ada, 3 parsel üzerinde yer alan, Ģahıs mülkiyetindeki Sivil Mimarlık 

Örneği yapı; Aydınlık Mahallesi, 14 ada, 14 parsel üzerinde yer alan Ģahıs mülkiyetindeki Sivil 

Mimarlık Örneği yapı; Orhan Mahallesi, 175 ada, 3 parsel üzerinde yer alan Ģahıs mülkiyetindeki 

Sivil Mimarlık Örneği yapı, ve Orhan Mahallesi, 255 ada, 4 parsel üzerinde yer alan Ģahıs 

mülkiyetindeki Sivil Mimarlık Örneği yapının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmesi ve koruma gruplarının 2. grup olarak belirlenmesi gerektiğinin belirtildiği, 

10/07/2017 tarihli raportör raporu ile söz konusu yapıların korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesi hakkında görüĢ belirtilen Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği ġube Müdürlüğü'nün 05/07/2017 

tarih ve 82610533-663.09-2017-76987-1 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, raportör raporu 

okundu. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, ÇarĢı Mahallesi, 146 ada, 1 parsel üzerinde yer alan, Vakıf 

mülkiyetindeki ÇarĢı Camii; 361 ada, 2 parsel üzerinde yer alan Ģahıs mülkiyetindeki Hamam; 

Akdurak Mahallesi, 33 ada, 3 parsel üzerinde yer alan, Ģahıs mülkiyetindeki Sivil Mimarlık 

Örneği yapı; Aydınlık Mahallesi, 14 ada, 14 parsel üzerinde yer alan Ģahıs mülkiyetindeki Sivil 

Mimarlık Örneği yapı; Orhan Mahallesi, 175 ada, 3 parsel üzerinde yer alan Ģahıs mülkiyetindeki 

Sivil Mimarlık Örneği yapı, ve Orhan Mahallesi, 255 ada, 4 parsel üzerinde yer alan Ģahıs 

mülkiyetindeki Sivil Mimarlık Örneği yapıların, 2863 Sayılı Yasa'nın 6. Maddesinin b bendinde 

belirtilen yerlerden olması nedeniyle anılan Kanun'un 7. Maddesi uyarınca tescil edilmelerine, 

koruma gruplarının KTVKYK'nın 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup 

olarak belirlenmesine, koruma alanlarının karar eki haritalarda belirtilen Ģekilde belirlenmesine, 

yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlattırılarak Kurulumuza sunulmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.10.1000.28 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 155 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 2402 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, KarkamıĢ ilçesinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 

20/04/2009 tarih ve 74934 sayılı yazısı üzerine yapılan inceleme neticesinde tespit edilen 

Gaziantep Ġli, KarkamıĢ Ġlçesi, Çiftlik Mahallesinde bulunan taĢınmaz kültür varlığının tesciline 

iliĢkin Kurulumuz Uzmanlarının 15/12/2014 tarihli raporu, Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi 

Koruma Uygulama Denetim Bürosu Daire BaĢkanlığının 25.07.2017 tarih ve 16983 sayılı yazısı, 

KarkamıĢ Belediye BaĢkanlığının 27.07.2017 tarih ve 558 sayılı yazısı, Gaziantep Ġl Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğünün 08.08.2017 tarih ve 1911930 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri 

ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, KarkamıĢ Ġlçesi, Çiftlik Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen Çiftlik Höyük olarak adlandırılan höyüğün Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında olması nedeni ile aynı kanunun 7. maddesi uyarınca 

‖I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köĢe 

koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), alanda I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları Kararı hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.10.1000.16 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 155 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 2403 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, KarkamıĢ ilçesi ÖrmetaĢ Mahallesinde KarkamıĢ Belediye BaĢkanlığının 

02.11.2015 tarih ve 200 sayılı yazısı üzerine yapılan incelemeler sırasında tespit edilen ve 

Kurulumuz uzmanlarının 19.11.2015 tarihli yazıları ile tescili talep edilen Davutoğlu Höyüğün 

tesciline iliĢkin .  Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Daire 

BaĢkanlığının 25.07.2017 tarih ve 16980 sayılı yazısı, KarkamıĢ Belediye BaĢkanlığının 

27.07.2017 tarih ve 557 sayılı yazısı, Gaziantep Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 

08.08.2017 tarih ve 1911939 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, KarkamıĢ Ġlçesi, ÖrmetaĢ Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen Davutoğlu Höyük olarak adlandırılan höyüğün Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında olması nedeni ile aynı kanunun 7. 

maddesi uyarınca ‖I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit 

Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), alanda I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları Kararı hükümlerinin geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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www.bbasimevi.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK
2017/10839 Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin

Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10809 Bazı Alanların Dokuz Eylül Sağlık İhtisas Teknoloji Geliştirme

Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2017/10825 Bazı Alanların Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak

Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2017/10833 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon ve Şıh Mahalleleri Sınırları

İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10834 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj
veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine
Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon

Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
— Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Yönetmeliği
— Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2017/30)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/21)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/22)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/23)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/24)
— Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında

Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


