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YÖNETMELİKLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TARIMSAL ARAZİ EDİNDİRME İŞ VE İŞLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda öngörülen; tarım amaçlı arazi ediniminin kolaylaştırılması,
tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi, tarım
arazilerinin değerinin tespiti, tarımsal üretimde kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması,
arazi sahiplerinin satış talebi ve alıcıların alım taleplerinin değerlendirilip, tarafların birbirleriyle
ilişkilendirilmesi ve işletmelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılması veya
daha da artırılmasını sağlamak amacıyla tarımsal arazi edindirme iş ve işlemlerine ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8/K maddesinde belirtilen tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri ile ilgili hususları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Alıcı: Tarımsal arazi mülkiyetini devir almak isteyen gerçek ya da tüzel kişiyi,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim
dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ç) Fiili kullanıcı: Herhangi bir tarım arazisini hâlihazırda yasal haklara uygun olarak
kullanmakta olan mal sahibi, kiracı, ortakçı ve yarıcı gibi gerçek ya da tüzel kişiyi,
d) İl müdürlüğü: Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğünü,
e) İlçe müdürlüğü: Gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğünü,
f) Kanun: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu,
g) Kapitalizasyon oranı: Taşınmazın yıllık ortalama net geliri ile gerçek satış değeri
arasındaki oranı,
ğ) Kiracılık: Tarım arazisinin kullanımını, belirli bir sürede ve bedel karşılığında, sahibi
ile yapılacak sözleşmeye göre kullanılmasını,
h) Ortakçılık: Toprağın işlenmesi sonucunda elde edilecek ürünün, toprak sahibi ile
toprağı işleyen arasında koşulları önceden belirlenen özel sözleşmeye göre paylaşılmasına dayanan işletme biçimini,
ı) Proje alanı: Arazi edindirme iş ve işlemleri ile arazi değerlemesi yapılacak yerlerin
sınırları içinde kalan alanı,
i) Satıcı: Üzerine kayıtlı bulunan tarımsal arazi mülkiyetini devir etmek isteyen gerçek
ya da tüzel kişiyi,
j) Tarım arazilerinin değeri: Tarım arazilerinden elde edilecek yıllık ortalama net gelirin,
kapitalizasyon oranı kullanılarak hesaplanan değerini,
k) Yarıcılık: Bir tarımsal araziden elde edilen ürünün, girdilerin ortakçı tarafından sağlanarak toprak sahibi ile ortakçı arasında yarı yarıya paylaşıldığı üretim ilişkisini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri
Uygulama yapılacak yerler
MADDE 5 – (1) Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri, gerçek ve tüzel kişilere ait
olan tarım arazilerinde Bakanlıkça yapılır ya da yaptırılır.
Tarım arazilerinin değerinin tespiti
MADDE 6 – (1) Tarım arazilerinin değeri ve kira bedelleri Bakanlıkça tespit edilir ya
da ettirilir.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

13 Nisan 2018 – Sayı : 30390

Satış ve kiralama listelerinin hazırlanması
MADDE 7 – (1) Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemlerine konu edilmek üzere;
a) Hisselilik, parçalılık, mülkiyet ihtilafı, tarımsal faaliyete son verilmesi ve göç gibi
nedenlerle işlenmeyen ve tarımsal üretimde kullanılmayan,
b) Ekonomik olarak işletilememesi nedeniyle malikleri tarafından satışa çıkarılmak istenen,
c) Kiralama, ortakçılık veya yarıcılık şeklinde değerlendirilmesi talep edilen,
ç) İntikali yapılmamış, hisseliliğin giderilemediği ve intikal işlemleri çözülemeyen,
gerçek ve tüzel kişilere ait tarım arazileri tespit edilir.
(2)Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemlerine konu edilmek üzere tespit edilen tarım
parselleri, maliklerinin veya hissedarların talebi üzerine muvafakat alınmak kaydıyla mülkiyet
bilgilerine de yer verilerek "Satışa Çıkarılacak Parseller Listesine" veya "Kiralama Yapılacak
Parseller" listesine eklenir. Bu listeler, Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ve mahallinde
on beş gün süre ile ilan edilir. İlan usulü Bakanlıkça belirlenir.
(3) İlan edilen listelerdeki parselleri satın almak veya kiralamak isteyen gerçek ya da
tüzel kişilikler belirlenerek alıcı ve kiracı listeleri oluşturulur.
(4) Öncelik sıralaması ile arz ve talep dengesi de göz önünde tutularak listeler eşleştirilir.
Öncelik sıralaması aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Ön alım hakkına sahip olması,
b) Fiili kullanıcı olması,
c) İşletmelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılması,
ç) Genç çiftçi olması.
(5) Satışa ve kiraya çıkarılan parseller ile alıcı ve kiracıların eşleştirildiği liste, Bakanlığın belirleyeceği usullerle on beş gün süre ile ilan edilir.
(6) Eşleştirilen listeye ilan süresi içinde varsa itiraz ve şikâyetler alınır. İtiraz ve şikâyetler ilanın yapıldığı mahalle/köyün bağlı olduğu il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerine yazılı olarak yapılır. İlan ve şikâyetlerin değerlendirilmesini müteakip listede bir değişiklik yapılmışsa yeniden ilan edilir. Bu ilan ile liste kesinleşir.
(7) Satış veya kiralama ile ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler temin edilir. İhtiyaç halinde
devir işlemleri için taşınmazın malik veya hissedarlarından vekâletname alınır.
Satış ve kiralama işlemleri
MADDE 8 – (1) Alıcı, satıcı veya vekilleri tarafından mahalli tapu müdürlüklerinde
devir işlemleri gerçekleştirilir. Tarafların talebi halinde, satışa çıkarılacak parseller listesindeki
taşınmazların alıcısı ile satıcıları arasındaki satış işleminin gerçekleşmesine yönelik il/ilçe gıda
tarım ve hayvancılık müdürlüğünce aracılık işlemleri yapılır veya yaptırılır.
(2) Alıcı ve satıcılar, tespit edilen arazi değerinden farklı bir değer üzerinde anlaşırlarsa
bu durumu yazılı olarak Bakanlığa bildirirler. Satış veya kiralama işlemleri bu bedel üzerinden
yürütülür.
(3) Arazi ediniminde öz kaynak dışında kredi kullanmak isteyenlerin kredi işlemlerinde
Bakanlıkça teknik destek sağlanır.
(4) Kira sözleşmeleri ile toprağın işlenmesi sonucu elde edilecek ürünün belirli bir oranda toprak sahibi ile toprağı işleyen arasında paylaşılmasını öngören, sözleşmeye dayanan ve
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yöre ve bölgelerdeki örf ve adetlere göre de değişen ortakçılık ve yarıcılık işletmecilik şekillerine ilişkin tip sözleşmeler Bakanlıkça hazırlanır ve önceden ilan edilir. Tarafların talebi halinde aracılık işlemleri yürütülür.
Toplulaştırma alanlarında arazi edindirme
MADDE 9 – (1) Arazi toplulaştırma alanlarında yeni parsel planlarının tanziminden
önce; alım, satım, kiralama, hisseliliğin azaltılması, mülkiyetten kaynaklı ihtilafların giderilmesi, ortakçılık ve yarıcılık gibi işlemlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Arazi toplulaştırma proje alanlarında çalışmaların başlamasını müteakip, arazi edindirme iş ve işlemlerinin uygulamaları ile ilgili listeler hazırlanarak, otuz gün süre ile mahallinde
ilan edilir.
(3) Özel toplulaştırma alanlarında çalışmaların başlamasını müteakip, özel toplulaştırmayı yürüten idare tarafından toplulaştırma yapılan alan, Bakanlığa bildirilir. Bakanlık tarafından arazi edindirme iş ve işlemlerinin uygulamaları ile ilgili listeler hazırlanarak, otuz gün
süre ile mahallinde ilan edilir.
(4) Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında yeni edinilen araziler ile alıcıların sahip
oldukları parseller birlikte değerlendirilerek yeni parselasyon planları oluşturulabilir.
Mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların çözülmesi ve kamulaştırma
MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından, Kanunun geçici 5 inci maddesi saklı kalmak
kaydıyla paylaşımı yapılamayan, intikal işlemleri çözülemeyen, satış ve kiralama için muvafakat edilmeyen tarım arazilerinin, alıcısının bulunması halinde Kanun ve üretim amaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere kamulaştırılması için Maliye Bakanlığına talepte bulunulabilir.
(2) Kamulaştırma talebinde bulunulan tarım arazilerinin, malik, varis ve fiili kullanıcılarının, bedelinin ve alıcısının belirlenmesi, kamu yararı kararı alınması ve taşınmazın tespit
edilen bedelinin alıcısı tarafından Maliye Bakanlığının belirttiği hesaba yatırılması işlemleri
Bakanlıkça tamamlanır. Müteakiben söz konusu tarım arazilerinin alıcısı adına kamulaştırılması
için Maliye Bakanlığından talepte bulunulur. Kamulaştırma bedeline yapılacak itirazlar sonucunda, mahkemenin kamulaştırma bedelini tespit edilen bedelden daha yüksek belirlemesi durumunda aradaki fark alıcı tarafından ödenir.
(3) Alıcısı adına kamulaştırma kararı alınması, arazi maliklerine 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde tebligat yapılması, yapılan tebligatta bedelin yatırılacağı hesap numaralarının bildirilmesi halinde bedelin hesaba aktarılması, bildirilmemesi durumunda kamulaştırılacak arazi ile özgülenerek açılacak banka hesabına yatırılarak
kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmesi, ilgili parselin tapuda alıcı adına tescili Maliye Bakanlığınca sağlanır.
Tarım arazilerinin değerlemesinin yapılması
MADDE 11 – (1) Tarım arazilerinin gelir değeri, değerleme tarihinde, arazilerin optimum koşullarda işletilmesi halinde elde edilecek yıllık ortalama net gelire göre hesaplanır.
(2) Üretim dönemlerine ait gayrisafi üretim değerlerinin hesaplanmasında, çiftçi eline
geçen ürün fiyatları ile verimler dikkate alınır. Çiftçi eline geçen ürün fiyatlarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile Bakanlık sistemlerindeki veriler esas alınır. Ürün deseni ve
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verimlerin hesabında, değerlemesi yapılacak arazinin veya bu arazilere benzer özellik arz eden
yöredeki diğer arazilerin Bakanlık sistemlerindeki arazilerde yetiştirilen ürünlerin münavebe
dönemine göre yıllık kayıtları esas alınarak belirlenir.
(3) Değerleme yapılan yıl içinde çiftçi eline geçen ürün fiyatlarıyla, arazilerde yetiştirilen ürünlerin münavebe dönemine göre yıllık verim ortalamaları çarpılarak araziden elde edilen yıllık gayrisafi üretim değeri hesaplanır. Bakanlıkça değerlemesi yapılacak tarım arazilerinde mutat münavebeye giren ürünler için yıllık üretim masraflarının, yıllık gayrisafi üretim
değerinden çıkartılması sonucu, ürünlerin yıllık net geliri tespit edilir.
(4) Değerlemesi yapılacak arazide münavebeye giren ürünler dikkate alınarak, Bakanlık
kayıtlarındaki sözkonusu arazide yetiştirilen ürün verim değerleri kullanılarak yıllık ortalama
net gelir tespit edilir.
(5) Meyve bahçelerinde; tesis, artış, normal üretim ve eksiliş dönemleri dikkate alınarak,
bu arazilerin ekonomik ömrü boyunca her yıla ait net gelirlerinden yararlanılarak değerleri belirlenir. Meyvesiz ağaçlıklarda ise net gelir; ilk tesis yılı ile kesim yılı arasında ağaçlıktan elde
edilen toplam gayrisafi üretim değeri ile aynı dönemde yapılan toplam tesis ve bakım masrafları
arasındaki fark kadardır. Bunların dışında kalan tarla tarımı ürünlerinden uzun ömürlü olanlarında da ekonomik ömrü boyunca her yıl elde ettiği gayrisafi üretim değeri ve yıla düşen masraflar dikkate alınarak arazi değerlemesi yapılır. Meyveli ve meyvesiz ağaçlıklarda hesaplanacak masraflar ve gelirler için Bakanlık verileri kullanılır.
(6) Tarımsal gelir değerine yapılacak itirazlar; hesaplamada kullanılan arazilerdeki ürün
deseni ve verimleri, ürün maliyetleri ve çiftçi eline geçen fiyatlar üzerinden yeniden değerlendirilir. Arazilerin ürün desenine, masraflarına ve çiftçi eline geçen fiyatlara yapılacak itirazlarda
Bakanlık ve TÜİK sistemlerindeki kayıtlar esas alınır.
(7) Arazi değerlemesinde kullanılacak kapitalizasyon oranı Bakanlık sistemindeki kayıtlar ile Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinden temin edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İstisnalar
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında tarım işletmelerinin ölçeğinin büyütülmesi ve ekonomik açıdan verimli kılınması amacıyla yapılan devirlerde, 31/12/2014 tarihli ve
29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin
Yönetmelik ve 11/6/1985 tarihli ve 85/9588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki uygulamalar kısıtlamalara yol açmaz.
Düzenleme yetkisi
MADDE 13 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili olarak her türlü alt
düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; havayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli ve çevreye zarar vermeden emniyetli
bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türk tescilli hava araçları ile ülkemiz hava sahasını ve havaalanlarını kullanan yabancı menşeli hava araçlarıyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,
b) Havayolu taşımacılığında tehlikeli maddelerin sevki, yüklenmesi, boşaltılması, ayrıştırılması, istiflenmesi, etiketlenmesi ve işaretlenmesi, paketlenmesi, geçici depolanması, taşınması, raporlanması ve bildirimine yönelik faaliyetlerde bulunanlar ile bu faaliyetlere yönelik
denetim ve eğitim hususlarını,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat
hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ve kolluk kuvvetlerine ait olan hava araçları ile yapılan
taşımaları, depolama ve elleçleme faaliyetlerini,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa, 10/11/2005 tarihli ve 5431
sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 7/12/1944
tarihinde Şikago’da akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil
Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında 5/6/1945 tarihli ve
4749 sayılı Kanuna dayanılarak ve Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Güvenli Taşınmasına
ilişkin ICAO Ek 18 ile Teknik Talimatlar (Doc 9284) hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Belirlenmiş posta işletmeleri: Teknik talimatların ilgili hükümlerine tabi olmak kaydıyla, havayoluyla taşınacak ve posta olarak kabul edilecek tehlikeli madde gönderileri için
yetkilendirilmiş posta işletmelerini,
c) Birim yükleme ünitesi (Unit Load Device - ULD): Dış paketler hariç olmak üzere
her türlü konteyneri, uçak konteynerini, ağlı uçak paletini veya üzerinde ağlı iglo bulunan uçak
paletini,
ç) Ciddi yaralanma:
1) Bir şahsın bir olay veya kaza sonucu maruz kaldığı yaralanma ve bu yaralanmanın
başladığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde, toplam 48 saatin üzerinde hastanede tedavi görmeyi gerektiren yaralanmayı,
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2) El veya ayak parmaklarındaki basit kırıklar ya da burun kemiği kırılması hariç herhangi bir kemiğin kırılmasıyla sonuçlanan yaralanmayı,
3) Şiddetli kanamaya, sinir, kas veya tendon hasarına sebebiyet veren yırtılmaları içeren
yaralanmayı,
4) Herhangi bir iç organın zedelenmesini ve hasar görmesini içeren yaralanmayı,
5) İkinci veya üçüncü derece yanıkları veya vücut yüzeyinin %5’inden fazlasına tesir
eden her türlü yanıkları içeren yaralanmayı,
6) Bulaşıcı maddelere, salgın hastalıklara, kimyasal maddelere, biyolojik toksinlere,
radyolojik ve nükleer ajanlarla etkilenmiş doğrulanmış ajana maruz kalarak gerçekleşen yaralanmayı,
d) Dış paket: Bir veya birden fazla paketi içeren ve bir taşıma birimi oluşturmak üzere
taşıma ve istifleme rahatlığı sağlama amaçlı olarak kullanılan muhafazayı,
e) EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,
f) Elleçleme: Tehlikeli maddelerin; istiflenmesi, ayrıştırılması, geçici depolanması, yük
taşıma birimine yüklenmesi ve yük taşıma biriminden boşaltılması, gazdan arındırılması, havalandırılması, yük taşıma birimlerinin ve paketlerin değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya
yönelik benzer işlemleri,
g) Gönderen: Bir tehlikeli içeriğe sahip ürünü (tehlikeli madde) kendi adına veya temsilcisi marifetiyle sevkiyat dokümanını hazırlayan, paketleyen, etiketleyen ve ilgili uluslararası
anlaşmalara ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir biçimde operatöre teslim eden gerçek
veya tüzel kişiyi,
ğ) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
h) ICAO Doc.9284-AN/905: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Tehlikeli Maddelerin
Havayoluyla Güvenli Taşınması İçin Teknik Talimatları,
ı) ICAO Doc.9284-AN/905 SUPPLEMENT: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Güvenli Taşınması İçin Teknik Talimatlar Ekini,
i) ICAO Doc.9481-AN/928: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Tehlikeli Maddelerin
Karıştığı Hava Aracı Olayları İçin Acil Durum Müdahale Rehberini,
j) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
k) İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında kurulan Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, sivil havacılık işletmeleri ve yer hizmetlerini ifa eden
işletmeler ile havaalanları işletmeciliği yapan diğer kuruluşları,
l) İşletme ruhsatı: Operatöre ticari uçuş yapabilmeleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi,
m) Kabul kontrol listesi: Tehlikeli madde içeren paketlerin dış görünüşleri ve gerekli
dokümanlarının ilgili gereklilikleri sağlayıp sağlamadığını belirlemek için yapılacak olan kontrolün yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan dokümanı,
n) Kaptan pilot: Operatör veya genel havacılık uçuşu söz konusu olduğunda hava aracı
sahibi tarafından; uçuş süresi boyunca uçağın idaresi ve uçuşun emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu kişi olarak yetkilendirilen pilotu,
o) Kargo uçağı: Yolcu uçağı dışında mal veya eşya taşıyan uçağı,
ö) Menşei devlet: Gönderinin hava aracına ilk yüklendiği devleti,
p) Muafiyet: Bu Yönetmelik ve Teknik Talimatların hükümlerinin uygulanmasının dışına çıkılmasına yönelik İdare tarafından düzenlenen izni,
r) NOTOC: Kaptan pilot bilgilendirme formunu,
s) Operatör: Uçak işleten ya da işletmek için girişimde bulunan kuruluş ile gerçek ve
tüzel kişiyi,
ş) Operatörün devleti: Operatörün birincil ticari merkezinin bulunduğu veya böyle bir
ticari merkez yok ise operatörün daimi ikametinin bulunduğu devleti,
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t) Operatörün tescil devleti: Hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülkeyi,
u) Operatörün varış yeri devleti: Gönderinin son olarak hava aracından boşaltılacağı
yerdeki ülkeyi,
ü) Özel izin: 12 nci maddenin gerekliliğini sağlamak için Teknik Talimatlarda öngörüldüğü üzere normalde taşınması yasak olan veya diğer sebeplerle taşınması yasaklanan tehlikeli maddelerin taşınabilmesi için tanzim edilmiş izni,
v) Paket: Taşıma için hazırlanmış ambalaj ve içeriğinden oluşan gerekli parça veya malzemeleri,
y) Paketleme: Tehlikeli maddenin kutu veya benzeri malzemeler kullanılarak taşınmaya
uygun hale getirilmesini,
z) Taşıma acentesi: Operatör adına yük veya havayolu taşıma aracı temin eden ve acente
bedelini operatöre fatura eden gerçek veya tüzel kişiyi,
aa) Taşıma işleri organizatörü: Sözleşme yaptığı taraf adına gönderen ve/veya operatör
sorumluluklarını üstlenen ve taşımacı sıfatıyla yükü taşıttıran ve bu taşıtmaya esas teşkil eden
sevkiyat, dağıtım, depolama, gümrükleme ve benzeri faaliyetleri üstlenerek bu faaliyetler karşılığında fatura düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
bb) Tehlikeli madde: Teknik Talimatların tehlikeli maddeler listesinde gösterilmiş veya
Teknik Talimatlara göre sınıflandırılmış olan can ve mal emniyeti ile çevreye yönelik risk oluşturabilecek mal, eşya veya maddeleri,
cc) Tehlikeli madde sorumlusu: İdare tarafından verilmiş geçerli bir tehlikeli madde
güvenlik danışmanı sertifikasına sahip olan ve tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması kapsamında eğitim vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından ICAO-TI
kapsamında Kategori-6 müfredatına uygun eğitimi almış kişileri,
çç) Tehlikeli maddeler kazası: Bir şahsın ölümü veya ciddi yaralanması ya da büyük
maddi veya çevresel zarar ile sonuçlanan, tehlikeli maddelerin taşınmasıyla bağlantılı ve ilişkili
olayları,
dd) Tehlikeli maddeler olayı: Tehlikeli maddeler kazası dışında, hava aracı veya hava
aracının içerisindekileri ciddi şekilde tehlikeye atan olaylar da dahil olmak üzere, havayoluyla
tehlikeli madde taşınmasıyla bağlantılı ve ilişkili olarak, uçak üzerinde vuku bulmasa da, bir
şahsın yaralanmasıyla ya da maddi veya çevresel bir zarar ile sonuçlanan yangın, kırılma, dökülme, sıvı veya radyasyon sızıntısı veya paketin bütünlüğünün bozulması gibi durumları,
ee) Tehlikeli maddeler için gönderici beyan formu: Teknik Talimatlarda belirtilen ve
havayolu ile taşınmak üzere tehlikeli maddeleri arz eden şahıs tarafından doldurulan ve söz
konusu tehlikeli maddeler hakkında bilgileri içeren tehlikeli madde taşıma evrakını,
ff) Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi: Tehlikeli madde taşımak üzere yetkili otoriteden alınan belgeyi,
gg) Teknik Talimatlar: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yayınlanan, ilaveler ve her türlü ekleri de dâhil olmak üzere, ICAO Doc.9284-AN/905 ve Doc.9284-AN/905
Supplement’in yürürlükteki en son halini,
ğğ) UN numarası: Bir madde ya da maddeler grubunu tanımlamak amacıyla Birleşmiş
Milletler Tehlikeli Maddelerin Taşınması Uzmanlar Komitesi tarafından belirlenmiş dört basamaklı numarayı,
hh) Uygunsuzluk: Can, mal ve çevre emniyeti için ciddi bir tehlike oluşturan, derhal
önlem alınmasını gerektiren tanımlanabilir bir ihmali ya da bu Yönetmelik ve/veya Teknik Talimatlarda belirtilen bir yükümlülüğün etkili ve sistematik olarak uygulanmamasını,
ıı) Yer hizmetleri işletmesi: Yolcu, bagaj ve kargoların alınması, yüklenmesi, boşaltılması, transfer edilmesi veya diğer işlemleri de dâhil olmak üzere, işletmelerin yukarıda belirtilen görevlerinin bazılarını veya tümünü işletme adına icra eden kurum/kuruluş ile gerçek
veya tüzel kişiyi,
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ii) Yolcu uçağı: Uçağın ekip üyesi, operatörün resmi görevli personeli, ilgili ulusal otoritenin yetkili temsilcisi veya herhangi bir gönderiye veya taşınan kargoya refakat eden kişi
dışında kalan kişileri taşıyan uçağı,
jj) Geçici depolama ve antrepo hizmetleri işletmesi: Tehlikeli eşyanın konulması amacıyla havaalanı içerisinde veya dışında bulunan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen, hizmet verdiği operatörler adına, kargoların kabulü, kap kilo
kontrolü, evrak kontrolü, tehlikeli madde için gönderici beyan formu kontrolü, Tehlikeli Madde
Taşıma Yetki Belgesi kontrolünü ve kargoların uçak yükleme hazırlığını yapan, birim yükleme
araçları (ULD) yüklemesini veya gövde yükleme hazırlığını yapan ve hazırladığı kargoları operatörün yer hizmetleri işletmesine teslim eden kurum ya da kuruluşu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için taraf
olduğumuz ve usulüne uygun yürürlüğe giren ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen tanımlar
esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar
Genel kurallar
MADDE 5 – (1) Havayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinde; taraf
olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yanı sıra Teknik Talimatlar ve bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
(2) Teknik Talimatlar Kısım 3 Bölüm 2 Tablo 3.1’de belirtilen taşınması yasaklanan
tehlikeli maddeler havayoluyla taşınamaz.
(3) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, söz konusu tehlikeli maddelerin
emniyetli bir şekilde taşınmasını sağlamak, kaza ve yaralanmaları önlemek ve kaza ve yaralanmalar vuku bulduğunda ise bunların etkisini en aza indirmek için öngörülebilen risklerin
yapısını ve boyutunu da göz önünde bulundurarak, bu Yönetmeliğe ve tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasına yönelik ICAO Ek 18 ile Teknik Talimatlarda belirtilen hükümlere uygun
hareket etmek ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.
(4) Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasında, Teknik Talimatlar Kısım 6’da tanımlanan UN sertifikasyon usullerine göre, Bakanlıkça veya ICAO üyesi bir devletin yetkili
otoritesince yetkilendirilmiş bir kurum/kuruluş tarafından test edilerek UN sertifikasyonu yapılmış paketlerin kullanılması zorunludur. Ancak, ICAO Teknik Talimatlarında UN sertifikasyonu yapılmış paketlerin kullanılmasına gerek duyulmayan tehlikeli maddelerin taşınmasında
bu şart aranmaz.
(5) Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşımacılığında Teknik Talimatlarda tanımlanan
etiket, işaret ve plakaların kullanılması zorunludur.
(6) Operatörün, 6 ncı madde kapsamında tehlikeli maddeleri taşıma iznine sahip olup,
özel izinlerle tehlikeli madde taşıdığı durumlarda Teknik Talimatların ilgili hükümlerine uygun
hareket etmesi zorunludur.
(7) ICAO tarafından yayımlanan Teknik Talimatlar ve ilgili diğer dokümanlar ile bu
Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak tanımlanmayan, sınıflandırılmayan, paketlenmeyen, etiketlenmeyen, işaretlenmeyen, bildirimi ve beyanı yapılmayan bir gönderi taşımaya
kabul edilemez.
(8) Türkiye ile yabancı ülkeler arasında havayoluyla tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunacak yabancı menşeli işletmeler, ICAO Teknik Talimatlar, EASA ve ilgili diğer
dokümanlar ile bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun hareket eder. Ayrıca, yabancı menşeli
işletmelere yönelik uygulanacak özel usul ve esaslar, taraf olunan ikili ve çok taraflı anlaşmalar
ve “karşılıklılık ilkesi” çerçevesinde Dışişleri Bakanlığının da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
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(9) Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin havayoluyla taşınabilmesi için İçişleri
Bakanlığından havayolu ile taşıma izin belgesi alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi,
Tehlikeli Madde Depolama Uygunluk Belgesi ve
Tehlikeli Madde Sorumlusu
Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi
MADDE 6 – (1) Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunmak isteyen operatörlerin İdareden “Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi” almaları zorunludur.
(2) Operatörler, “Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi” olmadan tehlikeli madde taşımacılığı yapamazlar.
(3) Tehlikeli madde taşıma yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(4) Ülkemiz hava sahasını kullanan yabancı operatörler tehlikeli madde taşınması halinde ülkelerinin yetkili otoritesi tarafından düzenlenen tehlikeli madde taşıma yetki belgesini
İdare’ye ibraz etmek zorundadır. Gerekli görülmesi halinde İdare tarafından ulusal mevzuat
kapsamında ek şartlar aranabilir.
Tehlikeli madde faaliyet belgesi
MADDE 7 – (1) Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına yönelik; bir takvim yılı
içerisinde net yirmi ton ve üstü miktarlarda işlem yapan veya miktara bağlı olmaksızın; Sınıf
1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetlerde bulunan; gönderen
ve alıcı ile gönderen, alıcı ve operatör adına iş ve işlemleri yürüten işletmeler, yer hizmetleri
işletmeleri “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” almak zorundadırlar.
(2) Tehlikeli madde faaliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Tehlikeli madde depolama uygunluk belgesi
MADDE 8 – (1) Havayoluyla taşınan tehlikeli maddelerin depolandığı veya elleçlendiği depo ve antrepoların, bu maddelerin depolanmasına veya elleçlenmesine uygun olduğunu
gösteren tehlikeli madde depolama uygunluk belgesi sahibi olmaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.
(2) Tehlikeli madde depolama uygunluk belgesi düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Tehlikeli madde sorumlusu
MADDE 9 – (1) Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına yönelik faaliyetlerde
bulunan; gönderen ve alıcı ile gönderen, alıcı ve operatör adına iş ve işlemleri yürüten işletmeler, yer hizmetleri işletmeleri ve geçici depolama ve antrepo işletmelerinin tehlikeli madde
sorumlusu istihdam etmeleri zorunludur.
(2) Tehlikeli madde sorumlusunun eğitimi, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Sınırlamalar,
İstisnalar, Muafiyetler ve Özel İzinler
Sınırlamalar
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik ve Teknik Talimatlarda belirtilen hükümlere aykırı
şekilde tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması yasaktır.
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(2) Teknik Talimatlarda özellikle ismen veya genel özellikleri belirtilerek hiçbir koşulda
taşınmasına izin verilmeyen tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması yasaktır.
(3) 12 nci maddede tanınan muafiyet kapsamında veya teknik talimatlarda menşei ülkenin onayı ile taşınabileceği belirtilen durumlar haricinde, hava yoluyla taşınması normal şartlarda yasak olan tehlikeli maddeler ile hastalıklı canlı hayvanların hava araçlarında taşınması
yasaktır.
(4) Teknik talimatlara uygun olarak; gönderen ve alıcı tarafından ilgili otoritelerden gerekli onay/özel izinleri alınmamış taşınması yasak olan tehlikeli madde içeren gönderilerin
uçağa yüklenmesi veya uçaktan indirilmesi gerçekleştirilmez.
İstisnalar
MADDE 11 – (1) Bakanlık, tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınmasında, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca istisnalar uygulayabilir.
(2) Tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış olan fakat operasyon kuralları ve uçuşa uygunluk gereklilikleri uyarınca hava aracında bulunması gereken veya Teknik Talimatlarda özel
amaçları tanımlanmış olan nesne ve maddeler bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nesne ve/veya maddeleri yenilemek üzere hava aracında
bulunan nesne ve/veya maddeler ile söz konusu yenileme sonucu ortaya çıkan nesne ve/veya
maddeler, Teknik Talimatlarda izin verilenler istisna olmak üzere, Teknik Talimatlarda belirtilen
kurallar uyarınca taşınır.
(4) Yolcular veya mürettebat tarafından taşınan hususi nesne ve/veya maddeler Teknik
Talimatlarda belirtilen miktarlardan daha az olması durumunda, bu Yönetmelik hükümlerine
tabi değildir.
Muafiyet ve özel izinler
MADDE 12 – (1) Bakanlık bazı tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınabilmesine yönelik olarak taraf olduğumuz ilgili uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca muafiyet ve/veya
özel izinler verebilir.
(2) Muafiyet ve özel izinler, gerektiğinde, Ek-1’de belirtilen ilgili Bakanlıkların ve/veya
Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle verilir. Havayoluyla taşınması muafiyet
ve/veya özel izne tabi olan tehlikeli maddeler muafiyet ve/veya özel izin alınmadan taşınamaz.
(3) Teknik Talimatlarda belirtilen emniyet seviyesine eşdeğer bir emniyet seviyesini
sağlamak şartıyla, aşağıdaki koşullarda tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasına ilişkin
Teknik Talimatların hükümlerinden muafiyet tanınabilir;
a) Acil durumlar; ulusal veya uluslararası güvenliği ilgilendiren, insani yardım, çevreyle
ilgili yardımlar, salgın ve öldürücü hastalıklar ile ilgili yardımlar, hayat kurtarma, varış yerinde
teminde güçlük veya doğal afetler gibi fevkalade zorunluluk arz eden durumlar,
b) Diğer modlar ile taşımanın uygun olmadığı durumlar, yolculuğun uzunluğu, altyapı
yetersizliği, güvenlik, güzergâh, maliyet gibi hususları içeren durumlar,
c) Belirlenen gerekliliklere tam uygun hareket edilmesinin kamu yararına aykırılık teşkil
ettiği durumlar.
(4) Bakanlık, kamu menfaati veya kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda,
ilgili ve yetkili kamu mercilerinin talebi üzerine, bu Yönetmelik ve taraf olduğumuz uluslararası
anlaşma hükümleri ile ilgili olarak özel izin verebilir.
(5) Muafiyet ve özel izinlerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(6) Patlayıcı madde ve patlayıcı madde içeren nesneler kapsamına giren Tehlike Sınıfı
1 olan Alt bölümleri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ve 1.4S olan tehlikeli maddelere ilişkin Bakanlıkça gerekli
görülmesi halinde bildirim koşullarına ve süreçlerine ilişkin ek muafiyet düzenlemesi yapılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme
Paketleme kuralları
MADDE 13 – (1) Tehlikeli maddeler, bu Yönetmelik ve Teknik Talimatlarda belirtilen
hükümler uyarınca paketlenir.
(2) Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasında kullanılan paketler Teknik Talimatlarda belirtilen test gerekliliklerini sağlamalı ve havayolu taşımacılığı normal koşullarının getireceği sıcaklık, nem ve basınç değişiklikleri veya titreşimden tahrip olmayacak şekilde paketlenmelidir. Paketlerin üretim yılları paket üstünde gösterilmelidir. Yedinci fıkrada belirtilen
koşullar haricinde üretim yılı ile taşıma yılının aynı yıl olması gerekmektedir.
(3) Tehlikeli maddelerle direkt temas halinde olan paketler söz konusu maddelerin kimyasal ve diğer etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır.
(4) Paketler, içerisine konacak tehlikeli maddeye uygun nitelikte olmalıdır.
(5) İç paketler, havayolu taşımacılığının normal koşullarında kırılmaları ve sızıntıyı önleyecek, dış paket içinde hareket etmelerini kontrol altına alacak şekilde paketlenmeli, emniyet
altına alınmalı ve uygun malzeme ile tamponlanmalıdır. Tampon malzemeleri paketin içeriğiyle
tehlike oluşturacak şekilde tepkimeye girmemelidir.
(6) Daha önce kullanılmış olan paketler incelenip, aşınma ve başka bir hasarın olmadığı
tespit edilmeden yeniden kullanılamaz. Yük taşımacılığında tekrar kullanılacak paketlerin içerisine konacak tehlikeli maddelerin söz konusu paketlerde daha önce taşınan tehlikeli maddeler
ile kirlenmemesi için gerekli bütün önlemler alınmalıdır.
(7) Altıncı fıkrada belirtilen daha önce kullanılmış paketler üzerinde “REUSE” (YENİDEN KULLANIM) ibaresi olması durumunda üretim yılı bilgisinin verilmesine gerek kalmaz.
(8) Daha önce içerisinde taşınan tehlikeli maddelerin yapısından dolayı, boşaltılmış
ama temizlenmemiş paketler tehlikeli olabilir. Bu nedenle, söz konusu temizlenmemiş paketler
sıkıca kapatılarak emniyet altına alınmalı ve oluşturabilecekleri tehlikeye göre işleme tabi tutulmalıdır. Ayrıca, temizlenmemiş bu tür boş paketler ile başka bir tehlikeli yük taşınamaz.
(9) Tehlikeli madde paketlerinin havayoluyla taşınmasında teknik talimatlarda aksi belirtilmedikçe Uluslararası Sistem (SI) ile belirtilen kütle ve hacmin ana birimleri kilogram (kg)
ve litre (L), basınç birimi ise kilopaskal (kPa) olacaktır. Radyoaktivite ile ilgili herhangi bir
ölçünün söz konusu olduğu durumlarda, verilen değer Uluslararası (SI) biriminde olup, SI dışı
muadili yanında parantez içinde belirtilecektir.
Etiketleme ve işaretleme
MADDE 14 – (1) Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan her paket, Teknik Talimatlarda belirtilen hükümlere uygun olarak, uygun etiketler ile etiketlenmelidir.
(2) Tehlikeli madde taşımada kullanılan her paket, içeriğinin doğru sevkiyat adı, eğer
verilmiş ise UN numarası ve Teknik Talimatlarda belirtilen diğer işaretler ile işaretlenmelidir.
(3) Teknik Talimatlarda belirtilen kriterlere göre üretilen her paket, söz konusu Talimatların ilgili hükümlerinde belirtilen teknik özelliklerine uygun şekilde işaretlenir. Paketler,
Teknik Talimatlarda belirtilen uygun paket teknik özelliklerini karşılamamaları halinde teknik
özellik işareti ile işaretlenemez ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılamaz.
(4) Tehlikeli maddelere ilişkin olarak yapılacak işaretlemelerde dil olarak İngilizce kullanılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Taşımacılık Faaliyetinde Yer Alan Tarafların
Sorumluluk ve Yükümlülükleri
Genel sorumluluklar
MADDE 15 – (1) Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar;
a) Kendi sorumlulukları çerçevesinde, taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde gerçekleştirmek, kazaların oluşmasını engellemek ve kaza meydana geldiğinde
oluşabilecek zararları en aza indirebilmek için gerekli tüm önlemleri almak,
b) Çalışanlarına tehlikeli maddeler ile ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirebilmelerini teminen görev tanımlarına uygun olan bilgileri vermek,
c) Tehlikeli maddelerin karıştığı acil durumların meydana gelmesi halinde yapılması
gerekenlere yönelik acil durum müdahale rehberini oluşturmak ve bu hususta çalışanlarını bilgilendirmek,
ç) Tehlikeli maddelerin karıştığı acil durumlarda alınacak tedbirler de dahil olmak üzere,
tehlikeli maddelerin taşınması ve depolanması faaliyetinde görev alan çalışanlarının görev tanımlarına uygun sorumluluklarını emniyetli bir şekilde yerine getirebilmelerine imkan verecek
bilgileri işletme prosedürlerinde belirtmek ve söz konusu işletme prosedürlerini uygulamak,
d) Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak paketlerin; ilk dolaşıma çıktığında
uygunluk belgeleri ve sertifikaları ile her sevkiyatta paketlerin üzerindeki ambalaj tip onay kodunu kontrol etmek,
zorundadırlar.
(2) Operatör adına faaliyette bulunan işletmeler ile gönderen veya gönderen adına faaliyette bulunan işletmeler, tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması kapsamında kategori 6
sertifikasına sahip en az iki çalışan bulundurmak zorundadır.
(3) Gönderen, operatör ve tehlikeli maddelerin taşınması faaliyetlerinde bulunan diğer
ilgililer; tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması esnasında söz konusu maddelerin hırsızlık
veya kötü amaçlı kullanımı sebebiyle can, mal ve çevre emniyetine zarar vermesini önlemek
amacıyla, ICAO Ek:17’de belirtilen kurallar çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemlerini almak
ve bunlara ilişkin prosedürleri oluşturmak ve uygulamak zorundadırlar.
(4) Operatör, gönderen ve paket posta kurye hizmeti veren işletmeler, havayolu üzerinden posta ile gönderilen tehlikeli, gizli tehlikeli ve yüksek seviyede tehlikeli maddelerin
kontrolleri için Teknik Talimatlarda belirtilen kurallar çerçevesinde gerekli prosedürleri oluşturmak ve uygulamakla yükümlüdürler.
(5) Belirlenmiş posta işletmeleri, teknik talimatlarda postayla gönderilen, tehlikeli ve
gizli tehlikeli maddelerin havayoluyla taşımasında, paketlerin kontrol edilmesiyle ilgili gerekli
prosedürleri Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde oluşturmak
ve uygulamak zorundadır.
Gönderenin sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Gönderen;
a) Hava yoluyla taşınmak üzere sevk edilen tehlikeli maddeleri Teknik Talimat hükümlerine uygun bir şekilde taşınmaya hazırlamakla,
b) Herhangi bir tehlikeli madde paketini veya dış paketini havayoluyla taşımaya sunmadan önce;
1) Tehlikeli maddenin havayoluyla taşınmasının yasak olmadığından emin olmakla,
2) Tehlikeli maddelerin, Teknik Talimatlarda belirtilen hükümlere uygun olarak sınıflandırıldığından, paketlendiğinden, etiketlendiğinden ve işaretlendiğinden ve beraberinde uygun şekilde doldurulmuş tehlikeli madde taşıma evrakı bulunduğundan emin olmakla,

13 Nisan 2018 – Sayı : 30390

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

3) Bu Yönetmelik ile Teknik Talimatların ilgili hükümlerinde belirtilen Tehlikeli Maddeler İçin Gönderici Beyan Formunun gerekli bilgileri içerecek şekilde doğru ve eksiksiz hazırlanması, imzalanması ve taşıyıcıya diğer ilgili dokümanlarla birlikte teslimi ile bu dokümanların kopyalarının en az üç ay süreyle muhafaza edilmesiyle,
c) Bu Yönetmelik ve Teknik Talimatlar uyarınca muafiyet ve özel izne tabi tehlikeli
maddenin taşınması için gerekli olan yetkilerin ve onayların alınması, bildirimlerin yapılması,
sertifikaların ve diğer belgelerin düzenlenip operatöre teslim edilmesiyle,
ç) Taşınması yasak olan tehlikeli madde içeren gönderilerin yetkili otoritelere bildirim
yapılarak, Teknik Talimatlara uygun şekilde onayların/özel izinlerin alınmasıyla,
d) Havalimanları apron bölgesinde faaliyette bulunanların, olası kaza ve olayların meydana getirebileceği zararlara yönelik olarak “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası”
yaptırmasıyla,
e) Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan çalışanlarına tehlikeli maddeler ile
ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirecekleri şekilde ve görev tanımlarına uygun eğitimleri
aldırmakla ve bu eğitim kayıtlarını en az üç yıl süreyle saklamakla,
yükümlüdür.
Operatörün sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Operatör;
a) Teknik Talimatlarda aksi belirtilmedikçe, beraberinde uygun şekilde doldurulmuş
tehlikeli madde gönderici beyan formu bulunmayan ve Teknik Talimatlarda belirtilen kabul
şartlarına uygun şekilde kontrol edilmeyen paket, dış paket ve yük konteynerlerini taşımaya
kabul etmemekle,
b) Teknik Talimatlarda belirtilen şartlara göre tehlikeli madde kabul kontrol listesini
oluşturmak ve kullanmakla,
c) Tehlikeli madde içeren paketlerin/birim yükleme ünitelerinin kabulü esnasında tehlikeli madde kabul kontrol listesinin uygulanmasından, hatalı veya hasarlı oldukları tespit edilenlerin taşımaya kabul edilmemesinden ve hava aracına yüklenmiş olup hatalı veya hasarlı
olduğundan şüphelenilen ya da hatalı veya hasarlı olduğu tespit edilen paketlerin/birim yükleme
ünitelerinin hava aracından indirilmesinden,
ç) Hatalı veya hasarlı olduğu tespit edilen paketlerin/birim yükleme ünitelerinin hava
aracından indirilmesi sonrası herhangi bir sızıntıya/bulaşmaya sebep olup olmadıklarının kontrol edilmesinden, sızıntı/bulaşma tespit edilmesi durumunda ise söz konusu sızıntının/bulaşmanın hava aracına temas edip etmediğinin kontrol edilmesinden, sızıntı/bulaşma söz konusu
olduğunda teknik talimatlarda belirtilen kurallar uyarınca gerekli tedbirlerin alınmasından, uçuş
ekibi ile diğer ilgililerin bilgilendirilmesinden ve tehlikeli madde olay raporunun hazırlanmasından,
d) Tehlikeli maddeleri içeren paketlerde/birim yükleme ünitelerinde oluşan sızıntı veya
hasarlardan kaynaklanan her türlü bulaşmanın giderilmesinden ve bu bulaşmanın neden olabileceği tehlikenin etkisiz hale getirilebilmesi için Teknik Talimatlarda belirtilen kurallar uyarınca
gerekli tedbirlerin alınmasından,
e) Tehlikeli madde içeren paketlerin görev tanımlarına uygun eğitimleri almış ve gerekli
belgelere sahip personel kontrolünde ve uçuş esnasında hasar görmeyecek şekilde emniyetli
olarak yüklenmesinden,
f) Kabul esnasında doğru ve hatasız olan tehlikeli madde içeren paketlerin etiket ve işaretlerinin kabul sonrasında hasarlanması ya da kaybolması durumunda bunların yenilenmesinden,
g) Radyoaktif madde içeren paket ve ULD’lerin Teknik Talimatlar hükümlerine göre
hava aracında insanlardan, hayvanlardan ve banyo edilmemiş filmlerden ayrı olacak şekilde
istiflenmesinden,
ğ) Her bir ULD’nin içerdiği tehlikeli maddelere göre işaretlenmesi ve etiketlenmesinden,
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h) Aynı hava aracına zehirli ve bulaşıcı maddeler ile yiyecek maddelerinin birlikte yüklenmesi durumunda bunların Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara göre yüklenmesinden,
ı) Yürürlükte olan güncel radyasyon güvenliği mevzuatıyla, radyasyonla çalışanlar için
belirlenen yıllık radyasyon doz sınırları dikkate alınarak çalışanlarından radyasyonla çalışanları
ve dozimetre kullanması gerekenlerin tespit edilmesinden, maruz kaldıkları radyasyon seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesinden ve sınır aşımı yaşanmaması için gerekli önlemlerin
alınmasından ve tüm radyasyonla çalışanlarının radyasyondan korunma yöntemleri konusunda
bilgilendirilmesinden,
i) Radyoaktif madde içeren paketlerin yüzey sıcaklıklarının Teknik Talimatlarda belirtilen değerin üzerinde olmadığının kontrolünden ve söz konusu gönderilerin yüklenmesinin ve
istiflenmesinin yine Teknik Talimatlarda belirtilen şekilde yapılmasından,
j) Manyetik maddelerin, hava aracı ve uçuş emniyetini etkilemeyecek bir şekilde Teknik
Talimatlarda belirtilen kurallara uygun olarak yüklenmesinden,
k) Bulaşıcı madde içeren bir paketin hasarlandığının ya da sızıntı oluşturduğunun fark
edilmesi durumunda Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara göre hareket edilmesinden,
l) Radyoaktif madde içeren bir paketin hasarlandığının ya da sızıntı oluşturduğunun
fark edilmesi durumunda Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara göre hareket edilmesinden,
m) Radyoaktif madde bulaştığı tespit edilen hava aracının erişilebilir her yüzeyindeki
radyasyon seviyesi ile sabit olmayan bulaşmanın Teknik Talimatlar hükümlerinde belirtilen
değerlere düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasından,
n) Radyoaktif madde taşınırken, taşınan radyoaktif maddeden kaynaklanan veya bu
maddenin karıştığı/karışabileceği herhangi bir acil durum halinin meydana gelmesi veya acil
durum emarelerinin fark edilmesi halinde söz konusu durumun sırasıyla göndericiye, ilgili otoritelere ve İdareye ivedi olarak bildirilmesinden,
o) Radyoaktif madde içeren gönderilerin yetkili otoritelere bildirim yapılarak, gönderen
tarafından Teknik Talimatlara uygun şekilde onayların/özel izinlerin alındığından emin olmakla,
ö) Radyoaktif madde taşınması durumunda, hava aracı yük mahalli ve/veya donanımlarının radyoaktif bulaşmaya karşı periyodik olarak kontrol edilmesinden, Teknik Talimatlarda
belirtilen değerlerin üzerinde bir bulaşma söz konusu olduğunda, bu bulaşmanın giderilmesinden,
p) Yolcu veya uçuş ekibinin bagajlarına tehlikeli madde bulaşmasından şüphelenilmesi
durumunda, bulaşmanın tehlikeli madde olup olmadığının kontrol edilmesinden, söz konusu
bulaşmanın tehlikeli madde olduğunun belirlenmesi durumunda bulaşma giderilene kadar bagajların hava taşımacılığına kabul edilmemesinden,
r) Uçakta taşınacak tehlikeli maddelerle ilgili olarak, sorumlu kaptan pilotun Teknik
Talimatlarda belirtilen kurallara göre NOTOC formu ile bilgilendirilmesinden,
s) Uçuş ekipleri ve ilgili diğer çalışanlarının, taşımaya konu tehlikeli maddelerle ilgili
olarak asgari, Teknik Talimatlarda belirtilen acil durumlar ile gizli ve tehlikeli maddeleri içerecek şekilde bilgilendirilmelerinden,
ş) Teknik Talimatlarda belirtilen hükümlere göre yolcu beraberinde ve kargo kapsamında tehlikeli maddelerin hava araçlarında taşınmasına ilişkin olarak yolcuların ve gönderenlerin
bilgilendirilmelerinden,
t) Teknik Talimatlarda belirtilen hükümlere göre uçuş ekibi ve yolcuların gizli tehlikeli
maddeler ve kabinde taşıyabilecekleri tehlikeli maddeler ve bunların limitleri hakkında bilgilendirilmelerinden ve röntgen ışınlarının geri saçılımı prensibi ile çalışan tarama sistemleri ile
uçağa biniş öncesi kontrollerinin yapılmasından,
u) Tehlikeli madde olay ve kazalarının Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara göre raporlanmasından ve bu tür durumlarda acil durum bilgisinin Teknik Talimatlara uygun olarak
ilgililere yetmiş iki saat içerisinde iletilmesinden,
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ü) Beyan edilmeyen veya yanlış beyan edilen tehlikeli maddeler ile Teknik Talimatlar
8.1.1.1’de belirtilen maddelerin gerek bagajlarda gerekse yolcular ve/veya mürettebat üzerinde
tespit edilmesi durumunda bu durumun Teknik Talimatlara uygun olarak raporlanmasından,
v) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dokümanların Teknik Talimatlara uygun
olarak asgari 3 ay, tehlikeli madde olay ve kazalarının gerçekleşmesi durumunda ise söz konusu
dokümanların, vakanın niteliğine göre asgari 5 yıl saklanmasından,
y) Operatör adına kabul, yükleme, boşaltma, elleçleme, istifleme, ayrıştırma, geçici depolama ve taşımaya yönelik faaliyet gösteren hizmet tedarikçilerinin Teknik Talimatlara uygun
faaliyet göstermesinden,
z) Teslimatı yapılamayan tehlikeli madde içeren gönderilerin, geçici depolama alanında
emniyetli bir şekilde bekletilmesinden,
aa) Teknik Talimatlarda izin verilen bazı durumlar dışında, tehlikeli maddelerin yolcu
kabininde veya kokpitte taşınmamasından,
bb) Birbiriyle reaksiyona girebilecek özellikteki tehlikeli maddeleri içeren paketlerin
Teknik Talimatlarda belirtilen hükümler uyarınca, ayrım koşullarına uyularak depolanması,
uçağa yüklenmesi, istiflenmesi ve boşaltılması ile bu Talimatlarda izin verilen limitlerin dışında
hava araçlarında taşınmamasından,
cc) Sadece kargo uçağında taşınabilir etiketi taşıyan tehlikeli madde paketlerini teknik
koşullara uygun tipteki uçağa yüklemekle,
çç) Tehlikeli madde bulunan paketlerin ve birim yükleme ünitelerinin Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara uygun olarak kontrol edilerek kabul edilmesinden,
dd) Bu Yönetmelik ve Teknik Talimatlar uyarınca gönderen tarafından taşıma için gerekli olan yetkilerin ve onayların verilmiş, bildirimlerin yapılmış, sertifikaların ve Tehlikeli
Madde Gönderici Beyan Formu da dahil gerekli diğer belgelerin düzenlenerek imzalanmış olduğunun kontrol edilmesinden,
ee) Herhangi bir uygunsuzluk durumunda, bu durumun sebeplerinin ve sonuçlarının
araştırılmasından, uygunsuzluğa yol açtığı tespit edilen veya yol açabileceği öngörülen sebeplerin ve koşulların düzeltilerek benzer uygunsuzlukların tekrarını engellemek için gerekli düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınmasından,
ff) Teknik Talimatlar ve ICAO tarafından yayımlanan ilgili diğer dokümanlarda yer
alan kuralların uygulanmasına yönelik yaşanan sorun ve zorlukların rapor halinde İdareye bildirilmesinden,
gg) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine yönelik uçuş ekipleri ve diğer çalışanlarına, Teknik Talimatlara uygun olarak, tehlikeli maddeler ile ilgili kendi sorumluluklarını yerine
getirecekleri şekilde ve görev tanımlarına uygun eğitim almalarından ve bu eğitim kayıtlarının
en az üç yıl süreyle saklanmasından,
sorumludur.
Yer hizmetleri kuruluşları ve havayolu kargo acentelerinin sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Yer hizmetleri kuruluşları ve havayolu kargo acentelerinin sorumlulukları;
a) Teknik Talimatlarda aksi belirtilmedikçe, beraberinde uygun şekilde doldurulmuş
tehlikeli maddeler taşıma evrakı bulunmayan ve Teknik Talimatlarda belirtilen kabul şartlarına
uygun şekilde kontrol edilmeyen paket, dış paket ve yük konteynerlerini taşımaya kabul etmemekle,
b) Teknik Talimatlarda belirtilen şartlara göre operatörün kullandığı tehlikeli madde
kabul kontrol listesini kullanmakla,
c) Tehlikeli madde içeren paketlerin/birim yükleme ünitelerinin kabulü esnasında tehlikeli madde kabul kontrol listesini uygulamakla, hatalı veya hasarlı oldukları tespit edilenleri
taşımaya kabul etmemekle,
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ç) Kabul esnasında doğru ve hatasız olan tehlikeli madde içeren paketlerin etiket ve işaretlerinin kabul sonrasında hasarlanması ya da kaybolması durumunda bunları yenilemekle/yeniletmekle,
d) Yürürlükte olan güncel radyasyon güvenliği mevzuatıyla, radyasyonla çalışanlar için
belirlenen yıllık radyasyon doz sınırları dikkate alınarak çalışanlarından radyasyonla çalışanları
ve dozimetre kullanması gerekenleri tespit etmekle, maruz kaldıkları radyasyon seviyelerini
düzenli olarak kontrol etmekle ve sınır aşımı yaşanmaması için gerekli önlemleri almakla ve
tüm radyasyonla çalışanlarını radyasyondan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirmekle,
e) Radyoaktif madde içeren paketleri operatörün kullandığı tehlikeli madde kabul kontrol listesine uygun olarak gönderenden teslim almak ve yükletilmesini sağlamakla,
f) Havayoluyla taşınması yasak tehlikeli madde içeren gönderilerin yetkili otoritelere
bildirim yapılarak, gönderen tarafından Teknik Talimatlara uygun şekilde onayların/özel izinlerin alındığından emin olmakla,
g) Uçakta taşınacak tehlikeli maddelerle ilgili olarak, sorumlu kaptan pilotu Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara göre NOTOC formu ile bilgilendirmekle,
ğ) Uçuş ekipleri ve ilgili diğer çalışanlarını, taşımaya konu tehlikeli maddelerle ilgili
olarak asgari, Teknik Talimatlarda belirtilen acil durumlar ile gizli ve tehlikeli maddeleri içerecek şekilde bilgilendirmekle,
h) Teknik Talimatlarda belirtilen hükümlere göre yolcu beraberinde ve kargo kapsamında tehlikeli maddelerin hava araçlarında taşınmasına ilişkin olarak yolcuları ve gönderenleri
bilgilendirilmekle,
ı) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dokümanları Teknik Talimatlara uygun
olarak asgari 3 ay, tehlikeli madde olay ve kazalarının gerçekleşmesi durumunda ise söz konusu
dokümanları vakanın niteliğine göre asgari 5 yıl saklamakla,
i) Bu Yönetmelik ve Teknik Talimatlar uyarınca gönderen tarafından taşıma için gerekli
olan yetkilerin ve onayların verilmiş, bildirimlerin yapılmış, sertifikaların ve Tehlikeli Maddeler
Gönderici Beyan Formu da dahil gerekli diğer belgelerin düzenlenerek imzalanmış olmasını
sağlamakla,
j) Herhangi bir uygunsuzluk durumunda, bu durumun sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılmasından, uygunsuzluğa yol açtığı tespit edilen veya yol açabileceği öngörülen sebeplerin
ve koşulların düzeltilerek benzer uygunsuzlukların tekrarını engellemek için gerekli düzeltici
ve önleyici tedbirleri operatöre bildirmekle,
k) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine yönelik çalışanlarına, Teknik Talimatlara
uygun olarak, tehlikeli maddeler ile ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirecekleri şekilde
ve görev tanımlarına uygun eğitim almalarını sağlamak ve bu eğitim kayıtlarını en az üç yıl
süreyle saklamakla,
l) Operatör ile yaptığı sözleşme kapsamında operatör namına operatör sorumluluklarını
yerine getirmekle,
sorumludur.
Taşıma işleri organizatörü işletmesinin sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Taşıma işleri organizatörü işletmesi;
a) Sözleşme yaptığı tarafa (gönderen ya da operatör) ait sözleşmeye konu olan ulusal
ve uluslararası mevzuatta belirtilen tüm sorumlulukları yerine getirmekle,
b) Sözleşmeye konu olan faaliyetlere istinaden operatör ya da gönderene fatura kesmekle,
c) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine yönelik çalışanlarına, Teknik Talimatlara
uygun olarak, tehlikeli maddeler ile ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirecekleri şekilde
ve görev tanımlarına uygun eğitim almalarını sağlamak ve bu eğitim kayıtlarını en az üç yıl
süreyle saklamakla,
sorumludur.
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(2) Taşıma işleri organizatörlerinin yetkilendirilmesi ile çalışma usul ve esasları İdare
tarafından belirlenir.
Geçici depolama ve antrepo hizmetleri işletmesinin sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Geçici depolama ve antrepo hizmetleri işletmesi;
a) Tehlikeli madde depolama faaliyetini, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun
olarak yürütmekle,
b) Araçlardan tank ve depolara ve buralardan araçlara tehlikeli maddelerin kolaylıkla
ve emniyetle boşaltılmasına yarayan, gerekli teknik tesisatı kurmak ve işletmekle,
c) Antrepodan dışarıya kontrolsüz olarak eşya çıkarılmasına imkân vermeyecek gerekli
fiziki düzenlemeleri yapmakla,
ç) Ulusal havaalanı işletmeciliğine ilişkin gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla,
d) Ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen şartlara göre tehlikeli madde kabul kontrol
listesini oluşturmak ve kullanmakla,
e) Operatör adına yapılan tüm depolama faaliyetlerinde operatör sorumluluklarını yerine
getirmekle,
f) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliği dokuzuncu kitap birinci kısımda belirtilen hususlara, bu Yönetmelik ile iş sağlığı
ve güvenliği kural, standart ve diğer depolama ile ilgili İdare tarafından yayımlanan mevzuata
aykırı olmamak şartıyla uygun davranmakla,
g) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine yönelik çalışanlarına, Teknik Talimatlara
uygun olarak, tehlikeli maddeler ile ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirecekleri şekilde
ve görev tanımlarına uygun eğitim almalarını sağlamak ve bu eğitim kayıtlarını en az üç yıl
süreyle saklamakla,
ğ) Ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen ayrıştırma kurallarına göre tehlikeli maddeleri depolamakla,
sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Bildirim Esasları
Kaptan pilota ve ilgililere verilecek bilgiler
MADDE 21 – (1) Havayoluyla taşınacak tehlikeli maddelerle ilgili bilgiler, uçağın kalkışından önce operatör tarafından, Teknik Talimatlarda belirtilen hükümler çerçevesinde kaptan
pilota yazılı olarak bildirilir.
(2) Operatör tarafından, tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin sorumlulukların yerine
getirilmesini teminen, gerekli bilgiler ve tehlikeli maddelerle ilgili acil durum meydana gelmesi
halinde izlenecek yöntemler ile acil durumlara yanıt vermeye yönelik bilgiler, operasyon el kitabına dahil edilir ve Teknik Talimatlarda öngörüldüğü şekilde uçuş ekibine bildirilir.
(3) Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasına yönelik faaliyetler kapsamında, ülkemiz sınırları dışında gerçekleştirilen uçuşlarda, kaptan pilota verilecek yazılı bilgiler için diğer her türlü lisan gerekliliklerine ilaveten İngilizce lisanı da kullanılacaktır.
(4) Uçak kazası veya yük olarak taşınan tehlikeli maddelerin de dahil olduğu bir kaza
veya olayın meydana gelmesi halinde, uçağın operatörü, kaptan pilota verilmiş olan yazılı bilgileri, kazaya ve olaya müdahale eden acil durum müdahale birimleri ile operatör devletinin
ve/veya kaza ve olayın meydana geldiği devletin ilgili makamlarına da sunacaktır. Söz konusu
bilgilerin sağlanmasına yönelik usuller el kitaplarında ve kaza acil durum planlarında belirtilecektir.
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(5) Uçuş sırasında herhangi bir acil durum meydana gelmesi halinde, bu durum ortaya
çıkar çıkmaz kaptan pilot, Teknik Talimatlarda belirtildiği üzere havaalanı makamlarının bilgilendirilmesi için uygun hava trafiği hizmetleri birimini uçakta bulunan her türlü tehlikeli
madde konusunda haberdar edecektir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Kayıtların Saklanması
Eğitim
MADDE 22 – (1) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinde bulunan tarafların çalışanlarına yönelik verilecek eğitimler, eğitim programlarının içeriği, eğitimi icra edecek eğitim
kuruluşları/işletmeler ile söz konusu eğitimi verecek eğiticilerin yetkilendirilmesi ve denetime
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinde bulunan taraflar, çalışanlarına kendi sorumluluklarını yerine getirebilmelerini teminen birinci fıkra uyarınca Bakanlık tarafından belirlenen eğitimlerden görev tanımlarına uygun olan eğitimleri aldırmak zorundadırlar.
Kayıtların saklanması
MADDE 23 – (1) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinde bulunan taraflar, çalışanlarının tehlikeli maddelere yönelik aldıkları eğitimlerin kayıtlarını ve tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin kayıtları muhafaza eder.
(2) Eğitim kayıtları;
a) Uçuş ekibinin tehlikeli madde eğitim kayıtları üç yıl süreyle,
b) Uçuş ekibi üyelerinin tehlikeli madde eğitim kayıtları işletmeden ayrılmalarını müteakip on iki ay süreyle,
c) Tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetlerde bulunan diğer personelin ise aldıkları son iki
eğitimin kayıtları,
saklanır.
(3) Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin kayıtlar;
a) Uçuş ekibinin ve ilgili diğer çalışanların maruz kaldığı radyasyon dozlarına ilişkin
kayıtlar uçuş ekip üyesinin işletmeden ayrılmasını müteakip on iki ay,
b) Taşımaya ilişkin kayıtlar uçuşun tamamlanmasını müteakip üç ay,
c) Kabul kontrol listesi uçuşun tamamlanmasını müteakip üç ay,
ç) Uçak teknik kayıt defteri otuz altı ay,
d) Tehlikeli maddelerle ilgili olarak uçuştan sorumlu kaptan pilota verilen yazılı bilgiler
de dâhil olmak üzere özel yük bildirimleri üç ay,
süreyle saklanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kaza Raporları
Tehlikeli maddelerin dâhil olduğu olay ve kaza raporları
MADDE 24 – (1) Tehlikeli madde kaynaklı veya tehlikeli maddenin karıştığı olayların
ve kazaların bildirimi ve raporlanmasının Teknik Talimatlarda belirtilen kurallar çerçevesinde
yapılması zorunludur.
(2) Operatör, tehlikeli madde kaynaklı veya tehlikeli maddenin karıştığı olayları ve kazaları, İdareye ve söz konusu olay veya kazanın vuku bulduğu devletin ilgili otoritesine ve
ilgili arama kurtarma koordinasyon birimine rapor etmekten sorumludur. İstisnai durumlar bu
yönde bir engel teşkil etmediği sürece, ilk rapor söz konusu olaydan itibaren yetmiş iki saat
içerisinde gönderilecek olup, bu rapor, o an için bilinmekte olan detayları içerecektir. Her ne
türde olursa olsun ilave bilgiler elde edilir edilmez müteakip bir raporun da hazırlanarak ilgililere gönderilmesi zorunludur.
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(3) Operatör, İdareye ve söz konusu olay veya kazanın meydana geldiği devletin ilgili
otoritesine kargo veya yolcu bagajında bulunan beyan edilmemiş veya yanlış beyan edilmiş
tehlikeli maddelere ilişkin bulguları da teknik talimatlarda belirtildiği şekilde rapor etmekten
sorumludur. İstisnai durumlar bu yönde bir engel teşkil etmediği sürece, ilk rapor söz konusu
olaydan itibaren yetmiş iki saat içerisinde gönderilecek olup, bu rapor, o an için bilinmekte
olan detayları içerecektir. Her ne türde olursa olsun ilave bilgiler elde edilir edilmez müteakip
bir raporun da hazırlanarak ilgililere gönderilmesi zorunludur.
(4) İşletmeler, tehlikeli maddelerin kargoda, postada, yolcuların veya uçuş ekibinin bagajında yer aldığına bakılmaksızın, her türdeki tehlikeli madde kaynaklı veya tehlikeli maddenin karıştığı olay ve kazaların İdareye rapor edilmesinden sorumludur. Kargodaki, postadaki
veya bagajdaki beyan edilmemiş veya yanlış beyan edilmiş tehlikeli maddelere ilişkin bulgular
da teknik talimatlarda belirtildiği şekilde İdareye rapor edilecektir. İstisnai durumlar bu yönde
bir engel teşkil etmediği sürece, ilk rapor söz konusu olaydan itibaren yetmiş iki saat içerisinde
gönderilecek olup, bu rapor, o an için bilinmekte olan detayları içerecektir. Her ne türde olursa
olsun ilave bilgiler elde edilir edilmez müteakip bir raporun da hazırlanarak ilgililere gönderilmesi zorunludur.
(5) Bu maddede belirtilen raporlamalar, e-posta, telefon veya faks da dâhil olmak üzere
herhangi bir iletişim yöntemiyle yapılabilir. Raporların, Teknik Talimatlarda belirtilen asgari
hususları içermesi zorunludur.
ONUNCU BÖLÜM
Denetimler ve Yaptırımlar
Denetimler
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik ve Teknik Talimatlar kapsamında yer alan faaliyetler
Bakanlık denetimine tabidir.
(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen kurum veya kuruluş personeli
aracılığıyla da yapar veya yaptırır.
(3) Denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar, gerektiğinde ikinci fıkra uyarınca yetkilendirilen kurum veya kuruluşların görüşü de alınmak suretiyle Bakanlıkça düzenlenir.
İdari para cezası
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda 655 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre aşağıdaki idari para cezaları
uygulanır:
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesine
sahip olmadan tehlikeli madde taşıyan operatöre elli bin Türk Lirası (50.000-TL.),
b) 7 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almadan
faaliyette bulunan işletmelere on bin Türk Lirası (10.000-TL.),
c) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Tehlikeli Madde Sorumlusu istihdam
etme veya bu hususta hizmet alma zorunluluğuna uymayan işletmelere beş bin Türk Lirası
(5.000-TL.),
ç) 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca özel izin alınmak suretiyle taşınabilecek
tehlikeli maddeleri izinsiz olarak taşıyan operatöre yirmi bin Türk Lirası (20.000-TL.),
d) 13 üncü maddeye uygun olmayan paket kullanımında gönderene, taşıma işleri organizatörüne, operatöre ve depo işletmecisine on bin Türk Lirası (10.000-TL.),
e) 15 inci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan
işletmelere bu madde kapsamında belirtilen ve yerine getirilmeyen her bir sorumluluk için üç
bin Türk Lirası (3.000-TL.),
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f) 16 ncı maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan
göndericiye, bu maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi
için iki bin Türk Lirası (2.000-TL.),
g) 17 nci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan
operatöre, bu maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için
iki bin Türk Lirası (2.000-TL.),
ğ) 18 inci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan
havayolu operatör acentesine, bu maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için iki bin Türk Lirası (2.000-TL.),
h) 19 uncu maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan
taşıma işleri organizatörü işletmesine, bu maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her
bir uygunsuzluk eylemi için iki bin Türk Lirası (2.000-TL.),
ı) 22 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çalışanlarının görev tanımlarına uygun gerekli
eğitimleri almasını sağlamayan işletmelere iki bin Türk Lirası (2.000-TL.),
i) 23 üncü maddede belirtilen kayıtların saklanması zorunluluğuna uymayan işletmelere
iki bin Türk Lirası (2.000-TL.),
j) Tehlikeli maddelerin sevki, yüklenmesi, boşaltılması, ayrıştırılması, istiflenmesi, etiketlenmesi ve işaretlenmesi, paketlenmesi, geçici depolanması, taşınması ile raporlama ve bildirim iş ve işlemlerinde Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara uymayan işletmelere beş bin
Türk Lirası (5.000-TL.),
k) İşletilmesinden sorumlu olduğu depo ve antrepolara 8 inci maddenin birinci fıkrası
uyarınca Tehlikeli Madde Depolama Uygunluk Belgesi almadan veya Tehlikeli Madde Depolama Uygunluk Belgesi şartlarını idame ettirmeden faaliyette bulunan işletmelere yirmi bin
Türk Lirası (20.000-TL.),
l) Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi bulunmayan operatör adına veya tehlikeli madde
taşıma yetki belgesi bulunmayan operatörden tehlikeli yükü kabul eden işletmelere on bin Türk
Lirası (10.000-TL.),
m) Paketlenen tehlikeli maddenin cinsi, niteliği ve miktarı ile tehlikeli madde dokümanında beyan edilen söz konusu bilgilerin uyuşmadığı durumlarda, beyan eden işletmelere on
bin Türk Lirası (10.000-TL.),
idari para cezası uygulanır.
(2) Can, mal, çevre ve uçuş emniyetini ciddi olarak tehdit ettiği belirlenen ihlaller veya
kasti ihlaller için birinci fıkrada belirtilen ceza miktarları %100 artırılır.
(3) Verilen idari para cezaları cezanın tebliğ tarihini müteakip bir ay içerisinde ödenir.
(4) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
(5) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname idari para cezası karar tutanağı ve tebligat
usulleri ve idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda, 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
(6) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idari ve cezai müeyyide uygulanması,
diğer mevzuatta öngörülen alıkonulma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına
halel getirmez.
Yetkinin askıya alınması ve iptali
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca tehlikeli madde taşıma yetki belgesi, tehlikeli madde faaliyet belgesi ve tehlikeli madde depo uygunluk belgesi düzenlenmesine esas gereklilikleri yerine getirmediği veya sürekliliğini sağlamadığı tespit edilen; operatör, gönderen
ile alıcı, operatör ve gönderen adına, iş ve işlemleri yürüten işletmeler ile geçici depo ve antrepo
işletmecileri gerekli düzeltici faaliyetlerde bulunmaları için İdare tarafından uyarılır. İdarenin
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uyarısına rağmen eksikliğin/eksikliklerin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu
belgeler askıya alınarak eksikliklerin giderilmesi için 3 ay süre verilir. Bu süre içerisinde gerekli
şartları sağlamayanların hiçbir bildirimde bulunulmadan bahse konu belgeleri iptal edilir. Tehlikeli madde taşıma yetkisi askıya alınan ya da iptal edilen operatörlere ilişkin bilgi eş zamanlı
olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne de gönderilir.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumlu hizmet birimi
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken
iş ve işlemler Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından
yerine getirilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ulusal mevzuat ve
tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması hususunda taraf olduğumuz uluslararası anlaşma
hükümleri uygulanır.
(2) Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşma hükümlerinde, İdarenin veya yetkili kurumun kararına, takdirine veya düzenlemesine bırakılmış
hususlar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla İdare tarafından düzenlemeler
yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 7 nci maddesi 1/7/2018 tarihinde,
b) 8 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,
c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 1/3/2018 tarihli ve 30347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri
haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2B- İhracatçı - Üretici Bilgi Formu”
ibaresi “2B- İhracatçı - Üretici Bilgi Formu (2E’de belirtilen belgenin ibraz edilmesi durumunda aranmaz.)” olarak değiştirilmiş ve aynı eke 2D- Proforma fatura veya ticari faturanın
sureti paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“2E- Kapasite Raporu: Başvuru konusu eşya üretimde kullanılmak ve doğrudan yeniden satışı yapılmamak üzere ithal edilecekse, üretici firmanın geçerli kapasite raporunun aslı
ya da noter veya ilgili Sanayi Odası tasdikli sureti. (Söz konusu belgeyi ibraz edemeyen firmalar
Ek-2B’de yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formunu ibraz etmek zorundadır.)”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 31/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

13 Nisan 2018 – Sayı : 30390

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/29)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’in 1 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10, 8302.42.00.00.00 ve 8302.50.00.00.00
gümrük tarife ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil
vasıtalarına mahsus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar”
için 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile 1,64 ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg
tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan Tablo-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA
DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL
VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/2)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası
rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat
acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak
ile;
a) Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz (charter),
b) İran’dan (a) bendinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer
havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,
uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist grubu getiren seyahat acentaları
yararlandırılır.
(2) İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz (charter) sefer yapan bir uçağın, yolcularını
bu Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.
(3) Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısı, 4 üncü maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.
(4) Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 20/11/2017 tarihli ve 2017/11501 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek
Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),
b) Havalimanı Gümrük Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza
Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
c) Havalimanları: Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Nevşehir Kapadokya,
Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarını,
ç) Havalimanı Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
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d) Havayolu firması: Havalimanları arasında tarifeli ve tarifesiz uçak seferleri ile yolcu
taşımacılığı yapan işletmeyi,
e) İniş saati: DHMİ Genel Müdürlüğü Havalimanı Müdürlükleri veya bunların bulunmadığı yerlerde havalimanı işleticisi tarafından Bakanlığa gönderilen kule kayıtlarına göre
uçağın destekleme kapsamındaki havalimanına iniş yaptığı saati,
f) Kış sezonu: Kasım ayının birinci günü başlayıp takip eden yılın Mart ayının son günü
ile biten süreyi,
g) Seyahat Acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat
acentasını,
ğ) Sezon: Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü ile biten süreyi,
h) Tarifeli uçak seferi: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, herkesin kullanımına açık S110 uçuş koduyla belirli bir düzende yapılan seferleri,
ı) Tarifesiz (charter) uçak seferi: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında N210 ve N211 uçuş koduyla yapılan seferleri,
i) Turist grubu: Bir uçakta, en az 30 kişiden oluşan aynı seyahat acentasına ait turist
topluluğunu,
j) Tur operatörü: Ülkemize turist gönderen yurt dışında yerleşik ticari işletmeyi,
k) Turistik uçak seferi: Bu Tebliğ kapsamındaki havalimanlarına, seyahat acentaları tarafından tek başına veya diğer seyahat acentaları ile birlikte içerisinde en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile gerçekleştirilen tarifeli ve tarifesiz (charter) seferi,
l) Veri tabanı: Aylık uçuş bilgilerinin seyahat acentalarınca girişinin yapıldığı ve Bakanlık tarafından destekleme ödemelerinin hesaplanmasında kullanılan programı,
m) Yaz sezonu: Nisan ayının birinci günü başlayıp Ekim ayının son günü ile biten süreyi,
ifade eder.
Destek verilecek dönemler ve ödeme miktarları
MADDE 5 – (1) 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik
uçak seferleriyle turist grubu getiren seyahat acentalarına;
a) 1/1/2018 saat 00.00 (dahil) - 28/2/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas
alınarak uçak seferi başına 9.000 (dokuzbin) Amerikan Doları,
b) 1/3/2018 saat 00.00 (dahil) - 31/5/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas
alınarak uçak seferi başına 6.000 (altıbin) Amerikan Doları,
c) 1/6/2018 saat 00.00 (dahil) - 30/6/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas
alınarak uçak seferi başına 3.000 (üçbin) Amerikan Doları,
ç) 1/9/2018 saat 00.00 (dahil) - 30/9/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri esas
alınarak uçak seferi başına 1.500 (binbeşyüz) Amerikan Doları,
d) 1/10/2018 saat 00.00 (dahil) - 31/10/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri
esas alınarak uçak seferi başına 3.000 (üçbin) Amerikan Doları,
e) 1/11/2018 saat 00.00 (dahil) - 31/12/2018 saat 23.59 (dahil) arasındaki iniş saatleri
esas alınarak uçak seferi başına 9.000 (dokuzbin) Amerikan Doları,
destek sağlanır.
(2) Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore,
Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç’ten, 2 nci maddede belirtilen
havalimanlarına düzenlenecek uçak seferlerinde birinci fıkrada yer alan destekleme tutarları
%20 oranında artırılarak uygulanır.
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(3) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip olup en az 150 yolcusu bulunan uçak seferlerinde, birinci fıkrada yer alan destekleme tutarları %30 oranında artırılarak uygulanır.
(4) Bir uçakta bir veya birden fazla acenta tarafından getirilen turist grubunun bulunması halinde, her bir acentaya verilecek destek tutarı, o acentanın getirdiği yolcuların uçaktaki
toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.
Başvuru süresi
MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları;
a) 1/1/2018-31/3/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/7/2018,
b) 1/4/2018-30/4/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2018,
c) 1/5/2018-31/5/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/10/2018,
ç) 1/6/2018-30/6/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2018,
d) 1/9/2018-30/9/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2019,
e) 1/10/2018-31/10/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2019,
f) 1/11/2018-30/11/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/4/2019,
g) 1/12/2018-31/12/2018 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/4/2019,
tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda
bulunmak zorundadır.
(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruda istenilecek belgeler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).
b) Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli
tercüman onaylı tercümesi.
c) Tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi.
ç) Uçuş beyan formları (Ek-2 ve Ek-3).
d) Aylık hakediş çizelgeleri (Ek-4 ve Ek-5).
e) Taahhütname (Ek-6).
f) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-7).
g) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
ğ) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Seyahat acentası ile tur operatörü ve tur operatörü ile havayolu firması arasındaki
sözleşmeler sezon, kış sezonu, yaz sezonu, uçuş programı veya belirsiz süreli şeklinde olabilir.
(3) Seyahat acentası başvuru yapacağı ilk dönemde, birinci fıkrada belirtilen belgelerin
tamamını dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu belgelerde değişiklik veya ilave olmaması
halinde, sonraki dönemlerde yalnızca o aya ait uçuş beyan formu ve hakediş çizelgesinin başvuru dosyasında bulunması yeterli olur.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerden,
2017 yılı destekleme uygulamasında Bakanlığa verilmiş ve geçerliliği devam edenler yeniden
istenmez.
(5) Seyahat acentalarının, tarifeli ve tarifesiz uçuşlar ile ilgili başvuruları Bakanlığa
ayrı dosyalar halinde yapılır. Aynı başvuru dosyası içerisinde birbirinden farklı kategoride veya
döneme ait uçuş beyan formunun olması halinde dosya, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında iade edilir.
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Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Seyahat acentaları tarafından, destekleme ödemesinden yararlanmak
amacıyla oluşturulan başvuru dosyası 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde Bakanlığa
teslim edilir.
(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının
tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla
gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun
yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.
(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına
yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksikliğe ait uçuşlar başvuru dosyasının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya
işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.
(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin hesaplanması amacıyla hazırladığı veri tabanını
seyahat acentalarının kullanımına açar. Seyahat acentaları, son başvuru süresinden 30 gün öncesine kadar o aya ait kendi uçuş bilgilerini veri tabanına aktarır.
(5) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının aynı uçak için beyan ettikleri
yolcuların toplam sayısının, o uçaktaki toplam yolcu sayısını aştığının tespit edilmesi halinde,
söz konusu uçak destekleme kapsamından çıkartılır ve seyahat acentalarının uçağa ait beyanları
destekleme ödemesinde değerlendirmeye alınmaz.
(6) Bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen uçuş beyan formları seyahat acentası, havayolu firması/temsilcisi, Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, DHMİ Havalimanı Müdürlüğü,
DHMİ’nin bulunmadığı yerlerde ise havalimanı işleticisi tarafından onaylanır. Onay mercilerinden herhangi birisinin imzasının bulunmadığı uçuş beyan formu Bakanlık tarafından iptal
edilir ve seyahat acentasının iptal edilen formdaki beyanları destekleme ödemesinde değerlendirmeye alınmaz.
(7) Tarifeli ve tarifesiz uçuşlara ilişkin ödemelerde herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi amacıyla destek başvuruları, o aya ait başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.
(8) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere havayolu firmalarından ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan
uçuşlara ilişkin bilgileri isteyebilir.
Ödemelere ilişkin usul ve esaslar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık
bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.
(2) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş
günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan
döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.
(3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç
yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.
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(4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit
edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma
ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek
başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma
dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.
Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
(5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı, uçuş ve
yolcu sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.
Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge
verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit
edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat
acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen
belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden
yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar
hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÜLKEMİZE KRUVAZİYER GEMİ İLE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT
ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA
USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası
rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile ülkemize turist getiren (A) grubu
seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 1/1/2018 tarihinden
başlamak üzere 31/12/2019 tarihine kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer
gemi ile yabancı turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına destek sağlanır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek
kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2017 tarihli ve 2017/11507 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat
Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),
b) Gemi sertifikası: Kruvaziyer geminin yolcu kapasitesini gösteren belgeyi,
c) İndi-bindi limanları: Kruvaziyer turun başladığı ve/veya bittiği limanları,
ç) Kruvaziyer gemi: Gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve
rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence,
dinlenme, spor etkinlikleri üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracını,
d) Kruvaziyer limanlar: Ülkemizde kruvaziyer gemilere hizmet veren, yerli ve yabancı
ziyaretçilerin giriş ve çıkış işlemlerini yürüten limanları,
e) Kruvaziyer tur: Bu Tebliğ kapsamındaki kruvaziyer limanlarına, belirli bir programa
göre kruvaziyer gemi ile gerçekleştirilen turistik nitelikteki turu,
f) Kruvaziyer tur programı: Kruvaziyer tur faaliyetini gösteren kruvaziyer geminin başlangıç, bitiş ve uğrayacağı limanları tarihleri ile birlikte gösteren programı,
g) Seyahat acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat
acentasını,
ğ) Yolcu manifestosu: Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına
bağlı birim tarafından düzenlenen, adı, ikinci adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, gemi
adı, gemi türü, belge türü, belge harf seri numarası, belge numarası, belge geçerlilik tarihi,
yolcu ve mürettebat olduğu bilgisi, varış zamanı, kimlik numarası gibi bilgileri içeren belgeyi,
ifade eder.
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Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı
MADDE 5 – (1) Ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 1/1/2018 tarihinden
başlamak üzere 31/12/2019 tarihine kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer
gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına getirdikleri yabancı turist başına; ocak,
şubat, mart, nisan, kasım, aralık aylarında 45 (kırkbeş) Amerikan Doları, mayıs, haziran aylarında 35 (otuzbeş) Amerikan Doları, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında 25 (yirmibeş)
Amerikan Doları destek sağlanır.
(2) Aynı tur programı içerisinde kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentasına sadece bir kez ödeme yapılır.
(3) 2019 yılında, indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarı %50 oranında
arttırılarak uygulanır. Ayrıca, turun başlangıç noktasının Türk limanları olması halinde tek
yönlü giden yolcular için de aynı koşullarda destek sağlanır.
Başvuru süresi
MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları;
a) 1/1/2018-30/4/2018 tarihleri arasındaki seferlere ilişkin en geç 2/7/2018,
b) 1/5/2018-31/12/2019 tarihleri arasında yapılan seferlere ilişkin olarak, seferin yapıldığı ayı takip eden 4 üncü ayın ilk iş günü,
mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak
zorundadır.
(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruda istenilecek belgeler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).
b) Seyahat acentası ile kruvaziyer gemi şirketi arasındaki sözleşme örneği.
c) Gemi sertifikası örneği.
ç) Geminin kruvaziyer tipi olduğunu belirten onaylı liman çıkış belgesi.
d) Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birim tarafından
onaylı yolcu manifestosu.
e) Gemi yetkilisince onaylı son 10 (on) limanı gösterir belge.
f) Kruvaziyer geminin tura başladığı, tur süresince uğradığı limanları ve turun sona erdiği limanları tarihleriyle birlikte gösteren acenta tarafından imzalı ve kaşeli kruvaziyer gemi
tur programı.
g) Beyan formu (Ek-2).
ğ) Aylık hakediş çizelgesi (Ek-3).
h) Taahhütname (Ek-4).
ı) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-5).
i) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
j) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Birinci fıkranın (b) bendindeki belgelerde değişiklik veya ilave olmaması halinde
her başvuruda ayrıca istenmez.
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(3) 2019 yılında indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarının %50 oranında arttırılarak uygulanabilmesi için, yolcu manifestosunda yolcuların gemiye biniş ve gemiden iniş tarihlerinin gösterilmesi zorunludur.
(4) Kruvaziyer gemi başvuruları Bakanlığa her ay için ayrı ayrı yapılır.
(5) Bakanlığa verilecek belgelerin yabancı dilde olması durumunda, tercümeleri yeminli
tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra Bakanlığa verilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından
destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim
edilir.
(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının
tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla
gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun
yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.
(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına
yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksiklik, başvuru dosyasının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilir.
(4) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin beyanlarında tutarsızlık tespit edilmesi halinde, o kruvaziyer gemiye ilişkin beyanda bulunan seyahat acentalarına bu durumun düzeltilmesi için yazılı bildirimde bulunur. Söz konusu tutarsızlığa ilişkin düzeltmenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması veya tutarsızlığın devam etmesi
halinde o kruvaziyer gemiye ait talep değerlendirmeye alınmaz.
(5) Destek başvuruları, başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.
(6) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere kruvaziyer gemi şirketlerinden ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini
kapsayan seferlere ilişkin bilgileri isteyebilir.
Ödemelere ilişkin usul ve esaslar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık
bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.
(2) Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş
günü gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan
döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.
(3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç
yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.
(4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit
edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
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a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma
ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek
başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma
dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.
Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
(5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acentası sayısı, kruvaziyer gemi ve turist sayılarıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporları aylık olarak Maliye
Bakanlığına bildirilir.
Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge
verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit
edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat
acentalarının işlemleri resen durdurulur ve söz konusu seyahat acentaları destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılır.
(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen
belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden
yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar
hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

13 Nisan 2018 – Sayı : 30390

13 Nisan 2018 – Sayı : 30390

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

13 Nisan 2018 – Sayı : 30390

13 Nisan 2018 – Sayı : 30390

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

13 Nisan 2018 – Sayı : 30390

—— • ——

KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 7777

Karar Tarihi: 06/04/2018

Kurul Başkanlığının 05.04.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 04.04.2018
tarih ve 12509071-113-E.6497 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Pay Fix Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak
üzere 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde
ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,
- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2017/15603
SUÇ
: Vergi Usul Kanuna Muhalefet
SUÇ T.
: 2011
SANIK
: Laçin UÇAR (Mücahit oğlu Sefiye'den olma 22/12/1968 doğumlu)
ġahindere Mahallesi Kovanlık 1. Sokak No: 7 Daire: 1 Edremit/
BALIKESĠR adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesince verilen
22/02/2015 gün ve 2014/345 E. 2015/140 K. sayılı hükmün sanık Laçin UÇAR ve katılan Ġzmir
Muhakemat Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi
ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Laçin UÇAR'a, tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen
tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren
30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın BOZMA isteyen 31/10/2017 gün ve
19-2015/147395 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
3292/1/1-1

—————

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

2017/15635
Vergi Usul Kanuna Muhalefet
2010-2011
Mehmet CAN (SatılmıĢ oğlu Ünzüle'den olma 01/01/1962 doğumlu)
Bağcılar Asfaltı Caddesi Çiftlik Demircan Camisi Bağcılar/ĠSTANBUL
adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesince verilen
04/02/2015 gün ve 2013/118 E. 2015/34 K. sayılı hükmünün katılan vekili tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Mehmet
CAN'a, tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'nın BOZMA isteyen 31/10/2017 gün ve 19-2015/145686 sayılı tebliğnamesinin
tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
3292/2/1-1
ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK

:
:
:
:

—————

2017/16553
Özel Belgede Sahtecilik
24/09/2007- 28/09/2007
Erol AKPINAR (Fethi oğlu, Türkan'dan olma 06/09/1970 doğumlu)
Hendem Cad. KöĢk Apt. No: 21/6 ġerifali AtaĢehir/ĠSTANBUL adresinde
ikamet etmektedir.
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Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen
23/06/2017 gün ve 2017/31 E. 2017/197 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Erol AKPINAR'a,
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'nın ONAMA isteyen 21/11/2017 gün ve 15-2017/51182 sayılı tebliğnamesinin tebliğ
edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.

3293/1/1-1

—————
ESAS NO : 2017/15621
SUÇ

: Vergi Usul Kanununa Muhalefet.

SUÇ T.

: 2011

SANIK

: Faruk SAVTEKĠN (Fethi oğlu, Türkan'dan olma 06/09/1970 doğumlu)
Bosna Hamam Sokak No: 41 Mermer Granik Unkapanı/ĠSTANBUL
adresinde ikamet etmektedir.

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen
24/02/2015 gün ve 2013/353 E. 2015/63 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Faruk SAVTEKĠN'e,
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'nın

RED,

BOZMA

isteyen

31/10/2017

tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.

gün

ve

19-2015/144405

sayılı

3293/2/1-1

—————
ESAS NO : 2017/16570
SUÇ

: Resmi belgede sahtecilik

SUÇ T.

: 18/02/2006

SANIK

: Yasin KAYA: (Mustafa oğlu Semiha'dan olma 01/05/1974 doğumlu) Altay
Mahallesi 1409 sokak 33/31 Etimesgut/ANKARA adresinde ikamet
etmektedir.

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen
24/05/2017 gün ve 2015/503 E. 2017/347 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Yasin KAYA'ya,
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığı'nın RED, BOZMA isteyen 25/11/2017 gün ve 4-2017/44916 sayılı tebliğnamesinin
tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.

3241/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
DE 24000, DE 22000, DE 33000 VE DJ VAGONLARININ MUHTELĠF
BAKIM-ONARIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/170525
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası Seyhan/Adana
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 322 453 69 14 / 71523 ve 0 322 457 63 22
c) Elektronik Posta Adresi
: adanaaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: DE 24000, DE 22000, DE 33000 ve DJ
Vagonlarının muhtelif bakım-onarım iĢi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme
Bürosuna 02/05/2018 günü saat 10.00 kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü
Malzeme Bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez ġubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77
IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 150,00 TL 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.
3228/1-1

—— • ——

AKARYAKIT TÜKETĠM OTOMASYON SĠSTEMĠ (ATOS) ĠLE AKARYAKIT
TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/169663
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/
ĠSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 - 0 216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi:
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: H. PaĢa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü
bünyesindeki, yol ve iĢ makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taĢıtlar için 1 (bir) yıl
süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satıĢ
istasyonlarından, 330.000 litre Motorin (Dizel) temini iĢi.
3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Satın
Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu’nda 24.04.2018 tarih ve saat: 11.00’de
yapılacaktır.
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 24.04.2018 tarih ve saat: 11.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması
Ģarttır.
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6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 11. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis
Müdürlüğü Ġhale Komisyon bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 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.
3194/1-1

—— • ——

HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 40.000 Kg.
Hot-Melt Kola %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu
maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.04.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RĠZE adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere açıktır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.
9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
3148/1-1

—— • ——

ARSA VASIFLI GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:
01 - Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Erenler (KumartaĢ) Mahallesi, 118 ada, 4 parsel
nolu 3.518,00 m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35.
maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif usulü ile 25/04/2018 tarihinde Karaman ĠĢ
Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 16:00’da Encümen
huzurunda ¨ 4.397.500,00- (dörtmilyonüçyüzdoksanyedibinbeĢyüzlira) muhammen bedel ve
¨ 131.925,00- (yüzotuzbirbindokuzyüzyirmibeĢlira) geçici ihale teminatı ile satılacaktır.
02 - Ġhale ile ilgili Ģartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman ĠĢ Merkezinde
bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
Erenler (KumartaĢ) Mahallesi, 118 ada, 4 parsel nolu 3.518,00 m2 alana sahip arsa vasıflı
gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı
zarf içinde son müracaat günü olan 25/04/2018 tarihi saat 16:00’a kadar Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
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Kapalı teklif usulü ile satıĢa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununa göre K.D.V.’den istisnadır. Ġhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı
tarafından peĢin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.
03 - SatıĢ Ġhalesine katılacak olanlar için;
ĠSTEKLĠLERDEN ĠSTENECEK BELGELER (GERÇEK KĠġĠ)
01- Dilekçe, (SatıĢa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02- Kanuni Ġkametgâh Belgesi, (Ġl Nüfus Müdürlüğünden)
03- Ġmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04- Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya Ġl Nüfus Müdürlüğünden)
05- Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin
Noterden onaylı imza sirküsü
06- Geçici Ġhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz
olacak.)
07- Doküman (ġartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00)
ĠSTEKLĠLERDEN ĠSTENECEK BELGELER (TÜZEL KĠġĠ)
01) Dilekçe, (SatıĢa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03) Ticaret Sicil Belgesi
04) ġirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin
Noterden onaylı imza sirküsü
06) Geçici Ġhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz
olacak.)
07) Doküman (ġartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00)
- Ġdare Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına
ulaĢması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında
T.R.T saat ayarı esastır.
Ġlan olunur.
3341/1-1

—————

ARSA VASIFLI GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR
01 - Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda mahallesi, pafta, ada, parsel, alanı, vasıfları,
muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 3 adet arsa vasıflı gayrimenkul, 2886
sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif usulü ile
25/04/2018 tarihinde Karaman ĠĢ Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen
Salonunda, Encümen huzurunda aĢağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.
ĠHALE TARĠHĠ: 25/04/2018

ĠHALE SAATĠ: 15:30

S.
No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan
(m²)

1

Çetinkaya

-

4510

1

7.384,77

Vasfı

Muhammen
Bedeli - ¨

Arsa
2.215.431,00(Konut)

Geçici Ġhale
Teminatı - ¨
66.463,00-
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ĠHALE TARĠHĠ: 25/04/2018
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ĠHALE SAATĠ: 15:40

S.
No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan
(m²)

1-

Çetinkaya

-

4510

2

7.384,77

ĠHALE TARĠHĠ: 25/04/2018

Vasfı

Muhammen
Bedeli - ¨

Arsa
2.215.431,00(Konut)

Geçici Ġhale
Teminatı - ¨
66.463,00-

ĠHALE SAATĠ: 15:50

S.
No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan
(m²)

1-

Çetinkaya

-

4510

3

7.384,77

Vasfı

Muhammen
Bedeli - ¨

Arsa
2.215.431,00(Konut)

Geçici Ġhale
Teminatı - ¨
66.463,00-

02 - Ġhale ile ilgili Ģartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman ĠĢ Merkezinde
bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
Çetinkaya Mahallesi, 4510 ada, 1, 2 ve 3 parsel nolu arsa vasıflı gayrimenkullerimizin
ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son
müracaat günü olan 25/04/2018 tarihi saat 15.30’a kadar Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne
vermeleri gerekmektedir.
Kapalı teklif usulü ile satıĢa çıkan arsa vasıflı gayrimenkuller 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununa göre K.D.V.’den istisnadır. Ġhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı
tarafından peĢin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.
03 - SatıĢ Ġhalesine katılacak olanlar için;
ĠSTEKLĠLERDEN ĠSTENECEK BELGELER (GERÇEK KĠġĠ)
01) Dilekçe, (SatıĢa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02) Kanuni Ġkametgâh Belgesi, (Ġl Nüfus Müdürlüğünden)
03) Ġmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya Ġl Nüfus Müdürlüğünden)
05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin
Noterden onaylı imza sirküsü
06) Geçici Ġhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07) Doküman (ġartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)
ĠSTEKLĠLERDEN ĠSTENECEK BELGELER (TÜZEL KĠġĠ)
01) Dilekçe, (SatıĢa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03) Ticaret Sicil Belgesi
04) ġirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin
Noterden onaylı imza sirküsü
06) Geçici Ġhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07) Doküman (ġartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)
- Ġdare Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına
ulaĢması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında
T.R.T saat ayarı esastır.
Ġlan olunur.
3340/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI VE DOĞAL MĠNERALLĠ
SU ARAMA RUHSATI VERĠLMESĠ AMACIYLA
ĠHALE YAPILACAKTIR
Isparta İl Özel İdaresinden:
Madde 1 - Ġlimiz sınırları içerisinde yer alan aĢağıda koordinatları belirtilen 2 adet sahada
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı verilmesi amacıyla ihale
yapılacaktır.
1.1. Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR

M24b3 (400,00 hektar alan)
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

276000

278000

278000

276000

Yukarı (X)

4185000

4185000

4183000

4183000

1.2. Ġhale Edilecek Doğal Mineralli Su Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR

M25d1 (1600,00 hektar alan)
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

289000

289000

285000

285000

Yukarı (X)

4177000

4173000

4173000

4177000

Madde 2 - Muhammen bedel, (KDV hariç) geçici teminat, ihale tarihi ve süresi.
Geçici
Sıra

Alanı

Muhammen

Teminat

Arama
Ġhale

Ruhsat

No

Ġli

Ġlçesi

Köyü

(Hektar)

Bedeli (TL)

(TL - % 3)

Ġhale Tarihi

Saati

Süresi

1

Isparta

Merkez

Yakaören

400,00

250.000,00

7.500,00

24.04.2018

11.00

3 YIL

2

Isparta

Merkez

Direkli

1600,00

250.000,00

7.500,00

24.04.2018

11.15

3 YIL

Madde 3 - Ġhale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif
Usulü ile Isparta Ġl Özel Ġdaresi Merkez Binası Ġl Encümeni Toplantı Salonunda Ġl Encümenince
yapılacaktır.
Madde 4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenen belgeler:
4.1. Ġhaleye katılacak isteklilerden Gerçek ve Tüzel kiĢiliklerin 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen Ģartları
taĢımaları.
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4.2. Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi,
4.3. Gerçek kiĢilerde nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idarece veya komisyonca görülecek)
4.4. Ġdaremiz hesaplarına/Strateji GeliĢtirme Müdürlüğüne ihalenin adı yazılı olan Geçici
Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda
teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,
4.5. Vekâleten iĢtirak edenlerin istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den
vekâletname ve imza sirküsü,
4.6. Ġsteklinin noter tasdikli imza sirküleri.
4.7. KesinleĢmiĢ Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla bir ay öncesine kadar
alınmıĢ belge.
4.8. KesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla bir ay
öncesine kadar alınmıĢ belge
4.9. Tüzel kiĢiliği adına ihaleye katılacak kiĢinin yetki belgesi, vekâletnamesi ve Noter
tasdikli imza beyannamesi,
4.10. Tüzel KiĢi Ģirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesi 2. bendine haiz olduğunu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, vergi levhası sureti.
4.11. Tüzel kiĢilik Yönetiminin noter onaylı imza sirküleri,
4.12. Ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi.
4.13. Ortak giriĢim olması halinde geçici teminat hariç, her bir ortak için ayrı ayrı alınmıĢ
yukarıda belirtilen belgeler.
4.14. Kamu tüzel kiĢilerde;
4.14.1. Ġhaleye katılmak için yetkili kurullardan alınmıĢ karar.
4.14.2. (4.4. ve 4.5.) fıkrasında belirtilen belgeler.
4.14.3. Kamu tüzel kiĢiliği adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin kamu
tüzel kiĢiliğini temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili kurullardan alınmıĢ karar aslı.
4.14.4. Noter tasdikli imza sirküleri.
Madde 5 - Ġsteklilerin, ihaleye katılmak için istenen belgeleri Ġhale saatinde ihale
komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer yollardan yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir.
Madde 6 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. ġartname
mesai saatleri içinde Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden her bir saha için 500,00
(BeĢyüz) TL. bedel karĢılığında alınabilir.
Ġlan olunur.
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MUHTELĠF CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Muhtelif Cihaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye
iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2018/177338
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar
Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 - 0312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
1. KISIM: 4 Adet XRF Sistemi (Dalga Boyu Dağılımlı
X-IĢını Floresans Spektrometre)
2. KISIM: 2 Adet Etüv,
3. KISIM: 4 Adet Kamara Tip Laboratuvar Kül Fırını
4. KISIM: 2 Adet Bilyalı Değirmen ve Tungsten Öğütme
Hücresi
5. KISIM: 2 Adet Pellet Pres 60 Ton Hidrolik Test
Cihazı
6. KISIM: 3 Adet Laboratuvar Tipi Yıkama Dezenfeksiyon
Makinesi
(Teknik Ģartnamede belirtilen hangi kısım/kısımlar için
istenmiĢse; ekipman, yardımcı donanımlar ve malzemeler
dahil)
b) Teslim yeri/yerleri
: MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi
Daire BaĢkanlığı Ambarları
c) Teslim tarihi/tarihleri
: 1. KISIM: 180 (yüzseksen) takvim günü,
2. KISIM: 45 (kırkbeĢ) takvim günü,
3. KISIM: 45 (kırbeĢ) takvim günü,
4. KISIM: 60 (altmıĢ) takvim günü,
5. KISIM: 60 (altmıĢ) takvim günü,
6. KISIM: 45 (kırkbeĢ) takvim günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları
b) Tarihi ve saati
: 25/04/2018 - 10:30
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 56

13 Nisan 2018 – Sayı : 30390

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġstekliler

alım

konusu

malı

teklif

etmeye

yetkisinin

bulunup

bulunmadığını

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
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c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler.
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
Ġstekliler, teklif ettikleri malların teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu
teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik özellik ve servis
bilgilerini içeren teknik doküman ile açıklamalı kullanma talimatı, arıza kılavuzu v.b. diğer
bilgileri ile teknik Ģartnamelerin hangi kısmı için istenmiĢ ise Teknik Ģartnameye verilecek
cevapları teklif ekleri kapsamında sunulacaktır,
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Kamu Ġhale Kurumu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif
eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü
(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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SUPPLY CONTRACT NOTICE
Supply of Microscopes for the Secondary Healthcare Premises
Ankara - Turkey / TR
1. Publication reference
SIHHAT/2018/SUP/INT/09
2. Procedure
Open
3. Programme title
Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and
related Services Provided by Turkish Authorities.
4. Financing
IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the
European Union IPA/2016/378-641.
5. Contracting authority
Republic of Turkey Ministry of Health
Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey
CONTRACT SPECIFICATIONS
6. Description of the contract
The subject of the contract shall be the supply, delivery, installation, training and warranty
for all lots by the Contractor of the following goods.
7. Number and titles of lots
Number of lots: 6
Lot 1: Medium-Level Neurosurgery Microscope
Lot 2: High-Level Neurosurgery Microscope
Lot 3: Medium-Level ENT Microscope
Lot 4: High-Level ENT Microscope
Lot 5: Medium-Level Ophthalmic Surgery Microscope
Lot 6: High-Level Ophthalmic Surgery microscope
TERMS OF PARTICIPATION
8. Eligibility and rules of origin
Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons
(participating either individually or in a grouping - consortium - of tenderers) which are
effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or
territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and
procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the
applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below).
Participation is also open to international organisations.
All supplies under this contract must originate in one or more of these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply
Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical
Guide.
10. Number of tenders
Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be
considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its
tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution
in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.
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11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee of:
Lot number
Amount of tender guarantee (€)
Lot 1
24.250
Medium-Level Neurosurgery Microscope
Lot 2
13.050
High-Level Neurosurgery Microscope
Lot 3
21.900
Medium-Level ENT Microscope
Lot 4
5.550
High-Level ENT Microscope
Lot 5
22.800
Medium-Level Ophthalmic Surgery Microscope
Lot 6
8.750
High-Level Ophthalmic Surgery Microscope
when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers
once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer[s] upon signature of
the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all
obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the
amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together
with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the
contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
No information meeting is planned.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of
tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period
expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of
the instructions to tenderers).
15. Period of implementation of tasks
The implementation period for the contract will last 90 calendar days, starting from the
commencement date of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of
Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery, installation, training
and Provisional Acceptance.
SELECTION AND AWARD CRITERIA
16. Selection criteria
The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders
submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole
unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and singlemember companies when they are sub-contractors:
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1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form
for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be
provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for
which accounts have been closed.
The selection criteria for each tenderer are as follows:
• The average annual turnover1 of the tenderer in the last three years must be equal or
exceed the 50% tenderer’s financial offer.
• Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which accounts have
been closed must be at least 1. In case of a consortium, this criterion must be fulfilled by each
member.
For tenderers submitting tenders for more than one lot, the average annual turnover of the
tenderer in the last three financial years must exceed the cumulative amount of the financial offers
of all the lots for which the tenderer submitted tenders.
Companies that have been operational for less than three years will have to demonstrate
an operational cash flow, which must exceed their financial proposal for the years in which they
have been operational.
For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used.
2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a
Supply Contract). The reference period, which will be taken into account will be the last 5 years
from submission deadline.
• The tenderer shall provide written evidence of his, or manufacture’s, if the tenderer is
not the manufacturer, current and valid certificate for the Quality Management System.
• At least 3 staff members currently working for the tenderer in fields related to this
contract.
3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a
Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last 5 years
from submission deadline.
• The tenderer has delivered supplies under at most three contracts with a budget of at
least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of medical
equipment(s).
This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at
any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed
during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either
to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet
completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of
performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final
acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the
reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by
documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the
capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them.
Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are
when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key
criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will
have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by
producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such
—————
1

For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used.
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entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of
eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this
third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate
document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting
Authority.
With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the
capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are
required.
With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the
tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.
For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in
the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
17. Award criteria
Price
TENDERING
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com.
The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at
www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org. Tenders must be submitted using the standard
Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions
must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to:
Republic of Turkey
Ministry of Health
Directorate General of Public Health
Address: ġehit DanıĢ Tunalıgil Sokak
3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey
Phone: +90.312.2305505
Contact person: Mr. Ġnanç Söğüt
e-mail: procurement@sihhatproject.org
(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the
deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all
tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual
clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before
the submission deadline on the official gazette and website at:
www.saglik.gov.tr , www.sihhatproject.org and www.dgmarket.com
19. Deadline for submission of tenders
All tenders must be received at the address of the Contracting Authority stated in the
Article 18 above by 12.06.2018 and 12:00 noon (local time).
Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be
considered.
20. Tender opening session
02:00 p.m. (local time) on 12.06.2018 at the Contracting Authority’s address given in
Item 18 above.
21. Language of the procedure
All written communications for this tender procedure and contract must be in English.
22. Legal basis
Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March
2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's
instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant
Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide.
3379/1-1
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SUPPLY CONTRACT NOTICE
Supply of Vaccines and Vaccine Transport Vehicles
Ankara - Turkey / TR
1. Publication reference
SIHHAT/2017/SUP/INT/01/BIS
2. Procedure
Open
3. Programme title
Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and
related Services Provided by Turkish Authorities.
4. Financing
IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the
European Union IPA/2016/378-641.
5. Contracting authority
Republic of Turkey Ministry of Health
Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey
CONTRACT SPECIFICATIONS
6. Description of the contract
The subject of the contract shall be the supply, delivery, inspection, testing, and warranty
services of the Vaccines, Injectors, Vaccine Storages, Cooling Units and Vaccine Transport
Vehicles by the Contractor.
7. Number and titles of lots
Number of lots: 10
Lot 1
Hepatitis B Vaccine (Hep B)
Lot 2
Oral Polio Vaccine (OPV)
The Measles, Mumps and Rubella Vaccine (MMR)
Lot 3
Lot 4
Varicella Vaccine
Lot 5
Hepatitis A Vaccine (Hep A)
Lot 6
The ―DaPT-IPV‖ Vaccine
Lot 7
Injectors
Lot 8
Vaccine Storages
Lot 9
Cooling Units
Lot 10
Vaccine Transport Vehicles
TERMS OF PARTICIPATION
8. Eligibility and rules of origin
Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons
(participating either individually or in a grouping - consortium - of tenderers) which are
effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or
territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and
procedures for the implementation of the Union’s instruments for external action (CIR) for the
applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below).
Participation is also open to international organisations.
All supplies under this contract must originate in one or more of these countries.
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9. Grounds for exclusion
Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply
Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical
Guide.
10. Number of tenders
Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be
considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its
tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution
in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee of:
Lot number Amount of tender guarantee (€)
Lot 1

8.200

Lot 2

1.250

Lot 3

35.000

Lot 4

35.000

Lot 5

33.500

Lot 6

34.000

Lot 7

2.800

Lot 8

7.200

Lot 9

4.000

Lot 10

12.750

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers
once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of
the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all
obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the
amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together
with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the
contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer, which has submitted the next cheapest compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
No Information meeting is planned.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of
tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period
expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see part 8.2 of
the instructions to tenderers).
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15. Period of implementation of tasks
The implementation period for Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 and Lot 6 will last 450
calendar days, starting from the commencement of the Contract and ending on the day of issuance
of the certificate of Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery,
inspection and testing and Provisional Acceptance. The delivery of vaccines for Lot 1, Lot 2, Lot
3, Lot 4, Lot 5 and Lot 6 during the implementation period will be in various phases which stated
as Delivery List in Appendix-1 of Technical Specifications.
The implementation period for Lot 7 will last 90 calendar days, starting from the
commencement of the Contract and ending on the day of issuance of the certificate of Provisional
Acceptance. The implementation period will include delivery, installation, testing and Provisional
Acceptance.
The implementation period for Lot 8, Lot 9 and Lot 10 will last 150 calendar days,
starting from the commencement of the Contract and ending on the day of issuance of the
certificate of Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery,
installation, testing and Provisional Acceptance. The delivery places for Lot 8, Lot 9 and Lot 10
are stated as Delivery List in Appendix-1 of Technical Specifications.
The distribution of supplies regarding quantities to sub-provinces due to migration will be
updated and final version will be given to awarded company after contract signature in 15 days.
SELECTION AND AWARD CRITERIA
16. Selection criteria
The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders
submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole
unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and singlemember companies when they are sub-contractors:
1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form
for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be
provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years (2015,
2016 and 2017) for which accounts have been closed.
The selection criteria for each tenderer are as follows:
• The average annual turnover1 of the tenderer must exceed the annualised maximum
budget of the contract
• Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which accounts have
been closed must be at least 1. In case of a consortium this criterion must be fulfilled by each
member.
2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a
Supply Contract). The reference period, which will be taken into account will be the last 5 years
from submission deadline.
• At least 3 staff members currently working for the tenderer in fields related to this
contract;
3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a
Supply Contract). The reference period, which will be taken into account, will be the last 5 years
from submission deadline.
—————
1
For calculating annual turnovers in Euro, INFOREURO rates for June of each year shall be
used. Please visit: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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a) For Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 and Lot 6:
The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at
least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of vaccine.
b) For Lot 7:
The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at
least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of injector.
c) For Lot 8:
The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at
least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of vaccine
storage.
d) For Lot 9:
The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at
least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of cooling unit.
e) For Lot 10:
The tenderer has delivered supplies under at least two (2) contracts with a budget of at
least one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of vehicles.
This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at
any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed
during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are either allowed to refer
to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet
completed. In the first case, the project will be considered in its whole if proper evidence of
performance is provided (statement or certificate from the entity, which awarded the contract,
final acceptance). In case of projects still ongoing only the portion satisfactorily completed during
the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by
documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the
capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links, which it has with them.
Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are
when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key
criteria. If the tender rely on other entities, it must prove to the Contracting Authority that it will
have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by
producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such
entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of
eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this
third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate
document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting
Authority.
With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the
capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are
required.
With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the
tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.
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For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in
the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
17. Award criteria
Price
TENDERING
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com.
The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at
www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org. Tenders must be submitted using the standard
Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions
must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to:
Republic of Turkey
Ministry of Health
Directorate General of Public Health
Address: ġehit DanıĢ Tunalıgil Sokak
3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey
Phone: +90.312.2305505
Contact person: Mr. Ġnanç Söğüt
e-mail: procurement@sihhatproject.org
(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the
deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all
tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual
clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before
the submission deadline on the official gazette and websites at:
www.saglik.gov.tr, www.sihhatproject.org and www.dgmarket.com
19. Deadline for submission of tenders
All tenders must be received at the address of the Contracting Authority stated in the
Article 18 above by 21.05.2018 and 12:00 noon (local time). Any tender received by the
Contracting Authority after this deadline will not be considered.
20. Tender opening session
02:00 p.m. (local time) on 21.05.2018 at the Contracting Authority’s address given in
Item 18 above.
21. Language of the procedure
All written communications for this tender procedure and contract must be in English.
22. Legal basis
Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March
2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's
instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant
Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide.
3380/1-1
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AFYON FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜ KOCATEPE YERLEġKESĠ ANA GĠRĠġ KAPISI
YENĠLENMESĠ VE PEYZAJ YAPILMASI ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün
Kocatepe YerleĢkesi GiriĢ Kapısının Yenilenmesi ve Peyzaj Düzenlemesi iĢi kapalı zarfla teklif
alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü FĠNANSBANK
ANKARA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına,
125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.
Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 10 MAYIS 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi
Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı
Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları
gerekmektedir.
5 - Ġhale Zarfı 10 MAYIS 2018 günü saat 15.00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay
Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı
Salonunda açılacaktır.
6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
3371/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1990/170 Esas, 1991/494 Karar sayılı dosyasının
zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
3328/1-1

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:
Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2017 yılı kâr payı olarak 87 numaralı kupon
karĢılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt %12 oranında ödeme yapılması
kararlaĢtırılmıĢtır.
Kâr payı, 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren Bankamız ġubelerinin bulunduğu yerlerde
ġubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.ġ. ġubeleri
tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 87 numaralı kupon bedelleri 13 Nisan 2023
tarihi mesai saati bitiminde zaman aĢımına uğrayacaktır.
Sayın pay sahiplerimize duyurulur.
3381/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
13369 ada 22 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
3343/1-1

—————

64762 ada 2 parsel ve çevresine iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği
Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
3344/1-1
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına BaĢvuru Ġle Ġlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre
öğretim üyesi alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Profesör adaylarının;
ÖzgeçmiĢ, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri
ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans
çalıĢmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile
birlikte Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde
dilekçeye özgeçmiĢ, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dıĢından gelenler için hizmet
cetveli eklenecektir)
2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Doçent adaylarının;
ÖzgeçmiĢ, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet
dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar
haricinde dilekçeye özgeçmiĢ, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dıĢından gelenler için
hizmet cetveli eklenecektir)
GENEL AÇIKLAMALAR
1 - Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına BaĢvuru ile Ġlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca
Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Eser Ġnceleme ve Sözlü Sınavından baĢarılı
olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.
2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmıĢ olması gerekmektedir.
3 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel Ģartları ve
ilanda belirtilen özel Ģartları taĢımaları gerekmektedir.
4 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru ile
Ġlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koĢullara uyup
uymadığı Üniversitemizce oluĢturulacak "Bilimsel Dosya Ġnceleme Komisyonu" tarafından
incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koĢulları taĢıdığı tespit edilen adayların
müracaatları kabul edilecektir.
5 - Ġlan edilen Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun
anabilim dalı ile Doçentlik alanları farklı olan adayların baĢvuruları Üniversite Yönetim
Kurulunda görüĢüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin baĢvuruları
geçersiz sayılacaktır.
6 - Doçent kadrosuna profesörler baĢvuramazlar.
7 - BaĢvuru yapan adayların koĢullarının uygun olmadığının sonradan anlaĢılması halinde
atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmıĢ olanlar ise iptal edilecektir.
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8 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine baĢvuru yapabilirler.
9 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiĢ
olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEġ baĢta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı
veya iltisakı bulunmamak.
10 - Yapılacak arĢiv araĢtırması ve resmi güvenlik soruĢturması sonucunda Ģüpheli ya da
sakıncalı halleri bulunmamak.
11 - BaĢvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (13/04/2018 - 30/04/2018)
olup, süresi içinde yapılmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
12 - BaĢvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
Duyurulur.
BĠRĠM LĠSTESĠ
Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Özel ġart

Derece Adet
Elektrodiyaliz,

elektrobiriktirme

gibi

membran uygulamalarında ve dönüĢümlü
Fen
Fakültesi

Analitik Kimya

Profesör

1

1

voltametri, kare dalga gibi elektrokimyasal
uygulamalarda

çalıĢmalar

yapmıĢ

olmak.
Ġnternet suçları alanında ve iletiĢim

ĠletiĢim

Radyo-

Fakültesi

Televizyon

Profesör

1

1

hukuku

alanında

çalıĢmalar

yapmıĢ

olmak.
Mimarlık
Fakültesi

Yapı, Çevre ve Ürünleri Bilimleri ve
Yapı Bilgisi

Profesör

1

1

Teknolojileri alanında doçentlik unvanı
almıĢ olmak.

Spor

Hareket ve

Bilimleri

Antrenman

Fakültesi

Bilimleri

Halter kaldırıĢ tekniğinin üç boyutlu
Profesör

1

1

kinematik analizi konularında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Spor yapmanın genç tüketicilerin marka

Spor

Spor Yönetim

Bilimleri
Fakültesi

Doçent

1

1

Bilimleri

bilincinin

oluĢmasına

sadakatine

etkisi

ve

üzerine

marka
çalıĢması

olmak.
Sanat ve
Tasarım

Performans

Moda Tasarımı

Doçent

1

1

Anatomi

Doçent

1

1

Fakültesi
Tıp
Fakültesi

Yönetimi

konusunda

çalıĢmaları olmak.
Embriyo kültürü yöntemi ile teratoloji
ve toksikoloji çalıĢmaları yapmıĢ olmak.

3193/1-1
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/609174
T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

MADEN TETKĠK VE ARAMA
Adı

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MAKĠNA Ġl/Ġlçe

ANKARA / ÇANKAYA

ĠKMAL DAĠRE BAġKANLIĞI
Adresi
Posta Kodu

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar
Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA
06800

Tel-Faks
E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

0(312) 201 20 41 /
0(312) 285 42 70 - 285 58 14
sadegul.hizirogullari@mta.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

GEOTEAM ENERJĠ MADEN
Adı/Unvanı

MÜH. ZEM. ÇEV. TEKN. ĠNġ.

Erdal DĠRĠCAN

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
Adresi

Turan GüneĢ Bulvarı Park Oran

Oran Mah. Turan GüneĢ Bulvarı

Sitesi C-2 Blok No: 8

A-4 Blok No: 180 D/94

Çankaya/ANKARA

Çankaya/ANKARA

394 044 5750 (SEĞMENLER V.D.)

19319121276

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

ANKARA TĠCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

248051
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3376/1-1
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/365409

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

ĠçiĢleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Ġl/Ġlçe

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen
Adresi

Caddesi Merasim Sokak No: 10
Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA

Tel-Faks

Posta Kodu

06650

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

ANKARA/Çankaya
0 312 417 50 50
0 312 417 05 54
tedarik@sg.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Akay Metal Endüstrisi Sanayi ve Ticaret
Abdulkadir YELER
Ltd. ġti.

Adı/Unvanı

Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi

Adresi

No: 54/4 Pendik/ĠSTANBUL

40630826694

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

014 040 8713

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ġstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

1178-5

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3378/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2018 - 220
Karar Tarihi ve No

: 29.03.2018 - 4225

Dosya No

: 44.01.90

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesi, Düvencik Mahallesinde sit dıĢında bulunan, tapunun 115 ada,
47, 48 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Maliye Hazinesine ait, Susuz Tarla, Ġlk
Okul ve Uygulama Bahçesi vasıflı taĢınmazlar ile Tapulama Harici Alanın (THA) bir kısmında
tespit edilen Düvencik Kaya Mezar Odasının tescil edilmesi istemini içeren Malatya Valiliği Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.10.2016 tarihli ve 3526 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.03.2018 tarihli ve 158848 sayılı dosya inceleme raporu ile
tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi
ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;
Malatya Ġli, Akçadağ Ġlçesi, Düvencik Mahallesi, Köycivarı Mevkiinde sit dıĢında
bulunan, tapunun 115 ada, 47, 48 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Maliye
Hazinesine ait, Susuz Tarla, Ġlk Okul ve Uygulama Bahçesi vasıflı taĢınmazlar ile Tapulama
Harici Alanın (THA) bir kısmında tespit edilen Düvencik Kaya Mezar Odasının 2863 sayılı
Kanun 6. Maddesinde kapsamında kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik
sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki krokide gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit
sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin, onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e
iliĢkin 1’inci maddesinin Düvencik Kaya Mezar Odası I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2018 - 222
Karar Tarihi ve No

: 31.03.2018 - 4237

Dosya No

: 60.00.903

TOPLANTI YERĠ
TOKAT

Tokat Ġli, Merkez, GaziosmanpaĢa Köyünde sit dıĢında bulunan, tapunun 157 ada, 1 parselde
kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Tokat Kadastro Mahkemesinde davalı orman vasıflı
taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 26.01.2018 tarihli ve 4099 sayılı
kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile karar eki 1/5000 ölçekli haritalarda
belirlenen öneri I. derece arkeolojik sit sınırı prensip olarak uygun bulunan Maltepe Kalesi’nin
tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün
26.03.2018 tarihli ve 162066 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen
Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan
görüĢme sonunda;
Tokat Ġli, Merkez, GaziosmanpaĢa Köyünde sit dıĢında bulunan, tapunun 157 ada, 1
parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Tokat Kadastro Mahkemesinde davalı orman
vasıflı taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Maltepe Kalesi’nin 2863 sayılı Kanun
kapsamında kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesine, kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit
sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e
iliĢkin 1’inci maddesinin Maltepe Kalesi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma
esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2018 - 222
Karar Tarihi ve No

: 31.03.2018 - 4239

Dosya No

: 60.06.140

TOPLANTI YERĠ
TOKAT

Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Akbuğday Köyü, Karaçalılık Mevkiinde sit dıĢında bulunan,
tapunun 136 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Orman vasıflı taĢınmazın
bir kısmı üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 26.01.2018 tarihli ve 4099 sayılı kararı ile I.
derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile karar eki 1/5000 ölçekli haritalarda belirlenen öneri I.
derece arkeolojik sit sınırı prensip olarak uygun bulunan Kale Tepe (Akbuğday) Kalesi’nin
tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün
26.03.2018 tarihli ve 161029 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen
Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan
görüĢme sonunda;
Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Akbuğday Köyü, Karaçalılık Mevkiinde sit dıĢında bulunan,
tapunun 136 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Orman vasıflı taĢınmazın
bir kısmı üzerinde tespit edilen Kale Tepe (Akbuğday) Kalesi’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında
kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,
kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının
belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e iliĢkin
1’inci maddesinin Kale Tepe (Akbuğday) Kalesi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2018-214
Karar Tarihi ve No

: 25.01.2018-4087

Dosya No

: 60.00.01

TOPLANTI YERĠ
TOKAT

Tokat Ġli, Merkez Ġlçeye ait muhtelif mahallelerde, 90 adet taĢınmazın 2863 sayılı
Yasa’nın 6’ncı maddesi kapsamında kalan özellikler taĢıdığından korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı olarak tescillenmesi, 15 adet taĢınmazların 2863 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi
kapsamında kalan özellikler taĢımaması nedeniyle tescile uygun bulunmaması ve 3 adet
taĢınmazın ise tescilinin kaldırılması isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının
24.01.2018 tarihli ve 51026 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler
incelendi, kurul üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüĢme sonucunda:
Tokat Ġli, Merkez Ġlçeye ait muhtelif mahallelerde bulunan kararımız ekinde kadastral
bilgileri(Ek-1) verilen 90 adet taĢınmazın 2863 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi kapsamında kalan
özellikler taĢıdığından korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine,
hazırlanan tescil fiĢlerinin onaylanması, Ek-1’de bulunan listede 81’inci sırada bulunan çeĢme
hariç diğer yapıların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih
ve 660 sayılı ilke kararı gereği koruma grubunun II’nci grup yapı olarak belirlenmesine, 81’inci
sırada bulunan çeĢmenin ise I’inci grup yapı olarak belirlenmesine,
Kararımız ekinde kadastral bilgileri(Ek-2) verilen 15 adet taĢınmazın 2863 sayılı Yasa’nın
6’ncı maddesi kapsamında kalan özellikler taĢımadığı anlaĢıldığından tescilinin uygun
olmadığına,
Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, kentsel sit alanı içerisinde bulunan tapunun YaĢmeydan Mahallesi,
135 ada, 66 parselinde kayıtlı TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yüksek Kurulu’nun
14.09.1984 tarih ve 379 sayılı kararı ile tescil edilen taĢınmazın, mevcut durumunda 2863 sayılı
Yasa’nın 6’ncı maddesi kapsamında kalan özellik taĢımadığından tescilinin kaldırılmasına,
Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, kentsel sit alanı içerisinde bulunan tapunun Yenitabakhane
Mahallesi, 115 ada, 84 parselinde kayıtlı taĢınmazın, Tokat Valiliği (Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü)’nin 12.05.1993 tarihli ve 142 sayılı yazısında zımnen tescilinin kaldırıldığı ve
mevcut durumunda 2863 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi kapsamında kalan özellik taĢımadığından
tescilinin kaldırılmasına,
Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, kentsel sit alanı içerisinde bulunan tapunun Aksu Mahallesi, 358
ada, 266 parselinde kayıtlı taĢınmazın, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 21.09.2006 tarihli ve 192 sayılı kararı ile zımnen tescilinin kaldırıldığı ve mevcut
durumunda 2863 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi kapsamında kalan özellik taĢımadığından
tescilinin kaldırılmasına, tapu kaydının beyanlar hanesinde bulunan ―Bu Gayrimenkul Anıtlar
Yüksek Kurulunca Eski Eser SayılmıĢtır.‖ beyanının kaldırılmasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2018 - 217
Karar Tarihi ve No

: 22.02.2018 - 4136

Dosya No

: 60.00.01

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Yeni Mahalle, sit alanı içerisinde tapunun 58 ada, 30, 31
parselinde kayıtlı taĢınmazda bulunan yapının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak
tescil edilerek listeye eklenmesi, 58 ada, 32 parselin ise tescile uygun bulunmayarak tapu
kaydında bulunan ―Eski Eserdir‖ beyanın kaldırılması ile Tokat Ġli, Merkez Ġlçeye ait muhtelif
mahallelerde, 90 adet taĢınmazın 2863 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi kapsamında kalan özellikler
taĢıdığından korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesi, 15 adet taĢınmazların
2863 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi kapsamında kalan özellikler taĢımaması nedeniyle tescile
uygun bulunmaması ve 3 adet taĢınmazın ise tescilinin kaldırılmasına iliĢkin alınan Kurulumuzun
25.01.2018 tarihli ve 4087 sayılı kararı eki listede yapılan hataların düzeltilmesi isteminde
bulunan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.02.2018 tarih ve 102044 sayılı
inceleme raporu okundu, açıklamalar dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan
görüĢme sonunda:
Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Yeni Mahalle, sit alanı içerisinde tapunun 58 ada, 30, 31
parselinde kayıtlı Kamil Ertem ve Kemal Arıtan Evi’nin, 2863 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi
kapsamında kalan özellikler taĢıdığından korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak
tescillenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve
660 sayılı ilke kararı gereği koruma grubunun 2’nci grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan
tescil fiĢinin onaylanmasına, 58 ada, 30 ve 31 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesinde
bulunan ―Eski Eserdir‖ beyanının kaldırılarak beyanlar hanesine ―Kamil Ertem ve Kemal Arıtan
Evi II’nci Grup Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığıdır‖ beyanının konulmasına,
Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Yeni Mahalle, sit alanı içerisinde tapunun 58 ada, 32 parselinde
kayıtlı taĢınmazın ise 2863 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi kapsamında kalan özellikler
taĢımadığından tescilinin uygun olmadığına, 58 ada, 32 parselin tapu kütüğünün beyanlar
hanesinde bulunan ―Eski Eserdir‖ beyanının kaldırılmasına,
Tokat Ġli, Merkez Ġlçeye ait muhtelif mahallelerde, 90 adet taĢınmazın 2863 sayılı
Yasa’nın 6’ncı maddesi kapsamında kalan özellikler taĢıdığından korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı olarak tescillenmesi, 15 adet taĢınmazların 2863 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi
kapsamında kalan özellikler taĢımaması nedeniyle tescile uygun bulunmaması ve 3 adet
taĢınmazın ise tescilinin kaldırılmasına iliĢkin alınan Kurulumuzun 25.01.2018 tarihli ve 4087
sayılı kararı eki;
• Tescillenen yapılar listesi (Ek-1) 63’üncü sırada tescil edilen Soylu Evinin; parsel
numarasına 103’ün eklenmesine, düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, Topçubağı Mahallesi,
83 ada, 103 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―Soylu Evi II’nci Grup Korunması Gerekli
TaĢınmaz Kültür Varlığıdır‖ beyanının konulmasına,
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• Tescillenen yapılar listesi (Ek-1) 68’inci sırada tescil edilen Mustafa Doğan Evi’nin;
parsel numarasına 60’ın eklenmesine, isminin ise Doğan ve Genç Evi olarak düzeltilmesine,
düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, Soğukpınar Mahallesi, 71 ada, 60 parselin tapu kütüğü
beyanlar hanesine ―Doğan ve Genç Evi II’nci Grup Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür
Varlığıdır‖ beyanının konulmasına,
• Tescillenen yapılar listesi (Ek-1) 74’üncü sırada tescil edilen Muazzez Dinç Evi’nin; 73
ada, 61 yazılmasına rağmen sehven tescilli 73 ada, 18 parselin fotoğraflarının çekildiği
anlaĢıldığından söz konusu taĢınmazın listeden çıkarılmasına,
• Tescillenen yapılar listesi (Ek-1) 74’üncü sıraya kaldırılan taĢınmazın yerine,
kararımızla tescili uygun bulunan Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Yeni Mahalle, sit alanı içerisinde
tapunun 58 ada, 30, 31 parselinde kayıtlı Kamil Ertem ve Kemal Arıtan Evinin konulmasına,
• Tescili uygun bulunmayan yapılar listesi(Ek-2) 10’uncu sırada bulunan ve Soylu Evi
olarak ifade edilen yapının; Topçubağı Mahallesi, 83 ada 35 parselde kaldığı, karar eki tescillenen
yapılar listesi (Ek-1) 63’üncü sırada tescil edilen evin ise Topçubağı Mahallesi, 83 ada, 102 ve
103 parselde kaldığı anlaĢıldığından, parsel numarasının 35 olarak değiĢtirilmesine, isminin ise
Doğruyol Evi olarak düzeltilmesine,
Kurulumuzun 25.01.2018 tarihli ve 4087 sayılı kararı eki listesinin düzenlenmiĢ Ģeklinin
uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.02/95
Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2018 - 392
Karar Tarihi ve No

: 22.03.2018 - 9482

TOPLANTI YERĠ
ĠZMĠR

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, Ayvatlar ve AĢağıbey Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan,
Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24/05/1990 tarihli ve 1924
tarihli kararıyla 1.(birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmiĢ olan Perperene Antik
Kenti’nin sit sınırlarının belirlenmesi ve antik kentin batısındaki Bergaz Düzü mevkiindeki alanın
da 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuzun 24.08.2018
tarih ve 8697 sayılı kararı, Müdürlük evrak kaydında 20.03.2017 tarih ve 151397 sayı ile kayıtlı
uzman raporu okundu ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Ġzmir ili, Bergama ilçesi, AĢağıbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Bergaz Düzü
mevkiinde yer alan 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan alanın 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit
olarak tescilinin uygun olduğuna, Ayvatlar ve AĢağıbey Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan
Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24/05/1990 tarihli ve 1924
tarihli kararıyla 1.(birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiĢ olan Perperene Antik Kenti
ile Bergaz Düzü mevkiinde yer alan 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarının karar eki
1/5000 ölçekli sit paftasında gösterildiği Ģekilde uygun olduğuna, söz konusu sit alanlarında kalan
taĢınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine karar eki listede belirtilen Ģerhlerin iĢlenmesi ve
sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 26/10/2017 - 250
Karar Tarihi ve No
: 26/10/2017 - 5708

03.06/362
TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24/01/2018 - 258
Karar Tarihi ve No
: 24/01/2018 - 5959

26.00/4276
TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 26/10/2017 - 250
Karar Tarihi ve No
: 26/10/2017 - 5697

03.06/265
TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.01/153
Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2018 - 226
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 22.03.2018 - 4574

UġAK

UĢak Ġli, Banaz Ġlçesi, Büyükoturak Köyü, Kozviran Mahallesi, Kekliktepe Arkeolojik
YerleĢimi’nin III. (Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak
Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.10.2017 tarih ve 49969645.168.01/2180 sayılı
yazısı ve ekleri, kurum görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.11.2017 tarih ve 38092246-165.02-64.01/153-1923 sayılı yazısı
ve eki, istenen kurum görüĢlerinin iletildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler
Genel Müdürlüğü’nün 23.11.2017 tarih ve 35698499-308.02[SĠT-64]-E.245746 sayılı yazısı,
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 23.11.2017
tarih ve 18031414-045-249780 sayılı yazısı, UĢak Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün
05.12.2017 tarih ve 52720483-299-E.5055 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Devlet Su
ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2018 tarih 51091705-611.99-858871 sayılı yazısı, Ġller
Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığının 11.12.2017 tarih ve
97880894-203.99-E.29543 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, II. Bölge Müdürlüğü’nün
18.12.2017 tarih ve 86141515-611/E.426438 sayılı yazısı, UĢak Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel
ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 29.12.2017 tarih ve 26163249-754-15208 sayılı yazısı, Kütahya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.02.2018 tarih ve 38092246-165E.116395 sayılı yazısı, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 21.02.2018 tarih ve 85297090170.03.01- E.492338 sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 06.03.2018
tarih ve 85297090-170.03.01-E.615622 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 21.03.2018 tarih ve
153614 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonucunda;
UĢak Ġli, Banaz Ġlçesi, Büyükoturak Köyü, Kozviran Mahallesi’nde yer alan Kekliktepe
Arkeolojik YerleĢimi’nin UĢak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.10.2017 tarihli
raporu doğrultusunda III. (Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, alana iliĢkin
hazırlanan sit sınırlarını gösteren 1/25.000 ölçekli harita, kadastral harita, tescil fiĢi ve parsellere
Ģerh listesinin onaylanmasına; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 13.02.2018 - 172
Karar Tarihi ve No

: 13.02.2018 - 2977

TOPLANTI YERĠ
ERZURUM

Erzurum Ġli, Uzundere Ġlçesi, Dikyar Mahallesi, 181 ada, 9 parselde kayıtlı bulunan,
herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan konutun tescil edilmesi talebine iliĢkin Uzundere
Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nün 08.01.2018 tarih ve E.27 sayılı yazısı, 2018/84065
sayılı rapor okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Erzurum Ġli, Uzundere Ġlçesi, Dikyar Mahallesi, 181 ada, 9 parselde yer alan konutun
2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun ―II. grup‖ olarak belirlenmesine karar verildi.

—————

3283/1-1

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2018 - 171
Karar Tarihi ve No

: 26.01.2018 - 2962

TOPLANTI YERĠ
ERZURUM

Erzurum Ġli, Olur Ġlçesi, Eğlek Mahallesi,164 ada, 2 parselde yer alan tarihi çeĢmenin
koruma altına alınmasına iliĢkin ilgilisinin 23.08.2017 tarihli dilekçesi, Müdürlüğümüzün
2018/44415 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Erzurum Ġli, Olur Ġlçesi, Eğlek Mahallesi, 164 ada, 2 parselde bulunan ÇeĢme’nin 2863
sayılı Kanunda belirtilen kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, bu çeĢmeye ait kitabenin ilgili müze müdürlüğü
denetiminde yerine konulmasına ve özgün yerinde bulunmadığı anlaĢılan Eğlek Mahallesi Camii
önündeki kitabenin ise ilgili müze müdürlüğü denetiminde müzeye taĢınmasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2018 - 171
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 26.01.2018 - 2963
ERZURUM
Erzurum Ġli, Olur Ġlçesi, Ormanağzı Mahallesi, 148 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan,
herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, özel mülkiyete ait olan konutun taĢınmaz kültür
varlığı olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin ilgilisinin 14.08.2017 tarihli dilekçesi,
Müdürlüğümüzün 2018/44347 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonucunda;
Erzurum Ġli, Olur Ġlçesi, Ormanağzı Mahallesi, 148 ada, 1 parselde yer alan taĢınmazın
2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun ―II‖ olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.03.2018 - 176
Karar Tarihi ve No

: 23.03.2018 - 3031

TOPLANTI YERĠ
ERZURUM

Bayburt Ġli, Merkez, TaĢocağı Köyünde bulunan Topuk Höyük’ün tescil talebini içeren
Yüzey AraĢtırması BaĢkanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’in 13.10.2014 tarihli yüzey araĢtırması
sonuç raporu gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında ve yerinde
yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2018/140597 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler
incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;
Bayburt Ġli, Merkez, TaĢocağı Köyünde bulunan Topuk Höyük’ün 2863 sayılı Kanunda
öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline ve sit sınırının
karar ekindeki koordinatlı haritada iĢlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.03.2018 - 176
Karar Tarihi ve No

: 23.03.2018 - 3040

TOPLANTI YERĠ
ERZURUM

Kurulumuzun 25.01.2018 tarihli ve 2951 sayılı kararıyla korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilen Erzincan Ġli, Tercan Ġlçesi, Elaldı Köyü, 24, 28, 344, 346 parsel
sınırları içerisinde yer alan mezarlık alanının Tercan Barajı rezervuar alanı kamulaĢtırma kotu
altında kaldığı için naklinin değerlendirilmesi hususundaki DSĠ 8. Bölge Müdürlüğü’nün
09.02.2018 gün ve 127740 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün 2018/153281 sayılı raporu okundu,
dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;
Erzincan Ġli, Tercan Ġlçesi, Elaldı Köyü sınırları içerisinde yer alan mezarlığın korunma
alanının ek 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle yeniden belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARI
2018/11601 Ankara İli, Altındağ İlçesi, Yenice Mahallesi Sınırları İçerisinde
Bulunan Bazı Taşınmazların Öğrenci Yurdu Yapılması Amacıyla
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

1

ATAMA KARARI
–– Milli Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

2

YÖNETMELİKLER
–– Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik
–– Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

2
7

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması
Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/2)
–– Ülkemize Kruvaziyer Gemi İle Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına
Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair
Tebliğ (No: 2018/3)
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/04/2018 Tarihli ve 7777
Sayılı Kararı
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38

46

İLÂN BÖLÜMÜ
47
a - Yargı İlânları
49
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
76
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
164
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