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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi
(SOLAS-74) kapsamına giren deniz araçlarında, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa
uygun olarak kurulan GMDSS ve diğer telsiz istasyonlarını işletecek telsiz operatörlerini kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Sözleşme (STCW-78): Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi,
ç) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği: 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliği,”
d) Gemiadamları Komisyonu: Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan Gemiadamları Komisyonunu,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – GMDSS Telsiz Operatör sınavları ile ilgili tüm işlemler, İdare tarafından
oluşturulan Gemiadamları Komisyonu tarafından ve İdarenin sınav salonlarında, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi
üzerinden yapılır. İdare, sınavların yerini ve/veya yapılış şeklini ve usulünü değiştirebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiş ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“aynı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak,”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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“g) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen Gemiadamları Sağlık
Yönergesine göre sağlıklı olduğunu belgelemek,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
2 numaralı alt bendinin son paragrafı ile (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gereğince, gerçek aygıtlar için kurucu eğitim kurumunun ilgili idareden telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme
ve kullanma izni ile birlikte aygıtlara ait ruhsatları bulundurma yükümlülüğü vardır.”
“1) Eğitim müfredatlarında yer alan elektrik/elektronik konuları için, dört yıllık yüksekokul/fakültelerin Elektronik, Elektrik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü mezunu olmak veya en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip yüksekokul mezunu ve üç yıl deniz
hizmetine sahip olmak,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Telsiz operatörü sınavlarına başvuru için gereken belgeler ile sınava
ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – Telsiz Operatörleri Sınavları Soru Hazırlama Komisyonları, Gemiadamları Komisyonu Başkanı tarafından Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav
Yönergesi hükümlerine uygun olarak belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – Telsiz Operatörleri Soru Hazırlama Komisyonunun görevi; bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak soru üretmektir.
Sınav sorularının seçimi, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı tarafından gerçekleştirilir.
İdare, sınavların bu Yönetmelik ve Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği
esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere, Sözleşmenin kural 1/8 ve Kod
bölümünün Kısım A-1/8 maddesine göre oluşturulan ve Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar
Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde belirtilen Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Komisyonunu yetkili kılar.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan
“GASM” ibaresi “Gemiadamları Komisyonu” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen müfredat
programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak hazırlanır ve sınav
İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav
sistemi üzerinden yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – GMDSS telsiz operatör yeterlik sınavları sorularının not değerleri, her
bir konunun sınavı için yüz tam puan olacak biçimde belirlenir. İdare tarafından soru seçme
ve sınav yönetimi otomasyonu ile yapılan sınavlarda, sınavların not değerlendirmesi sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.
Sınav ile ilgili evraklar sınav tarihinden itibaren Gemiadamları Komisyonu tarafından
iki yıl süre ile saklanır ve süre bitiminde imha edilir.
İdarece ve liman başkanlıklarında yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – Adayların yeterlik almaya hak kazanabilmesi için; alacakları yeterlik
sınıfına göre girdikleri sınavda başarılı olmaları ve 18 yaşından küçük olmamaları gerekir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – Gemiadamları Komisyonu tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak
için sınavdan en az 60 puan alınması zorunludur. Sınavlar, yeterlik düzeyine göre farklı olmakla
birlikte telsiz operatörleri sınavı başlığı altında tek bir sınav olarak düzenlenir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – Başvuru işlemlerini yaparak GMDSS telsiz operatör yeterlik sınavlarına
girip başaran gemi adamlarının sınavlarının sonuçları, İdare tarafından kurulan veri tabanı üzerinden elektronik ortamda Gemiadamları Komisyonu ve liman başkanlığına gönderilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – GMDSS telsiz operatörleri yeterliği sınav soruları, bu Yönetmeliğin
İkinci Kısım Birinci Bölümünde yeterlik düzeylerine uygun olarak belirlenmiş olan eğitim
müfredatlarında belirtilen konulara bağlı kalınarak cihaz ve marka modelinin özel niteliklerini
hatırlamayı gerektirmeyecek biçimde hazırlanır ve sorulur. Genel Telsiz Operatörleri (GOC)
için hazırlanan İngilizce soruları kullanıcı tanıtmalıklı (operatör manuel) ve acil durum ve rutin
haberleşme ağırlıklı; 2 nci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2), 1 inci Sınıf
Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1), İngilizce soruları, teknik tanıtmalıklar, kullanıcı
tanıtmalıkları, acil durum ve rutin haberleşmesi ağırlıklı olarak düzenlenir. Sınav sorularının
seçimi, Bakanlık tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı tarafından gerçekleştirilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“GMDSS kapsamı dışındaki telsiz operatörü yeterliklerinden, Uzun Mesafe Telsiz Operatör Sınavları, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı
ile elektronik sınav sistemi üzerinden EK-V’te belirtilen konularda Gemiadamları Komisyonu
tarafından yapılır. Sınavlara başvuru, sınavların duyurulması, sınavların düzenlenmesi, yeterliklerin verilmesi ve yenilenmesi gibi hususlar, bu Yönetmeliğin birinci kısmında belirtilen gereklere uygun olarak yapılır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Bu maddenin (g) bendinde yer alan hizmet sürelerini tamamlayamayan telsiz operatörleri için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olduğunu gösterir
belge.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
“e) Telsiz operatör yeterliğine sahip olan ve kusurlu davranış olarak nitelendirilen diğer
fiilleri işleyen gemiadamları hakkında uygulanacak olan idari yaptırımlara, Gemiadamları ve
Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karar verilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliğinin” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibareleri “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK-I, EK-II, EK-III, EK-IV ve EK-VI tabloları ekte
belirtildiği gibi değiştirilmiş, EK-VIII başvuru formu yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/3/2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri
tarafından 4,00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek
lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora öğrencilerinin ise en az 3,00 almaları
gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 4/2/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/3/2017

30022

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/2/2018

30322
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TEBLİĞLER
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
2018 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde
kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak tedbirler ve bu konulara ilişkin
diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2018 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esasları, alınacak tedbirleri ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine
Dair Kararı ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Hayvansal atık: Kurban satış yerlerinden kaynaklanan hayvansal dışkılar ve ölü hayvanlar ile kesilen hayvanlardan kaynaklanan hayvansal dışkılar dahil kan, yan ürün olarak değerlendirilemeyen deri ve postları, sakatat, kelle, her türlü kemik ve tüyler, hastalıklı organlar
ve dokuları,
c) Karar: Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararı,
ç) Komisyon: İllerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise
kaymakamın başkanlığında, Müftülük, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su
İşleri İl Şube Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban
Hizmetleri Komisyonunu,
d) Kurban: İbadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce
kesmeyi,
e) Kurul: Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulunu,
f) TÜRKVET: Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, işletmelerin ve
yetiştiricilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,
g) Yönetmelik: Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair
Yönetmeliği,
ğ) Yönetim planı: Oluşacak kurban atığının miktarı, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin hususları içeren planı,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Çalışmaları
Komisyonların çalışmaları
MADDE 5 – (1) Komisyonlar tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılır:
a) Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 21/8/2018 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle komisyon üyeleri yükümlülüklerini yerine getirme
noktasında gerekli tedbirleri alır.
b) Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri
ile adaklık kesim yerleri tesis edilir.
c) Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınır.
ç) Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanır, çevresel riskleri en
aza indirerek varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilir.
d) Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması bağlamında gerek duyulduğunda pazar
yerleri kurban kesim yerine dönüştürülür.
e) Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce
tedbirler alınır.
f) Kurban satış ve kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılır. Ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli sıhhi tedbirler alınır.
g) Kurban satış yerleri etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.
ğ) Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilir. Ayrıca insanların
sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.
h) Kesim alanı ve çevresinde evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak
şekilde önlemler alınır.
ı) Kesim yerlerinde kesilip parçalandıktan sonra etlerin hemen teslim edilmesi sağlanır,
bu sağlanamadığında gerekli saklama koşulları oluşturulur.
i) Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirler alınır.
j) Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınır.
k) İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) 27/7/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar girilir.
l) Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” düzenlenir.
m) Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel
görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenir.
n) Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim
yeri güzergahında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınır.
o) Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın
önlenmesi için randevu sistemi uygulanır. Kesim işlemlerini bayramın ilk gününde yoğunlaştırmamak için gerekli tedbirler alınır.
ö) “Vekaletle Kurban Organizasyonu” konusunda bilgilendirme yapılır.
p) Kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme
Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanlar görevlendirilir.
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r) Kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilir ve bu tarihten önce
kurbanlık hayvan girişine izin verilmez.
s) Satış ve kesim yerlerinde belediyeler gerekli tedbirleri alır.
ş) Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere 19 uncu maddede belirtilen cezalar uygulanır.
t) İlçe Kurban Komisyonu, raporunu 1/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Kurban
Komisyonuna iletir. İl Kurban Komisyonu, ilçelerden gelen raporlarla kendi raporunu değerlendirip birleştirerek 12/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Yönetim Sistemine
(DHYS) kaydeder.
Bilgilendirme çalışmaları
MADDE 6 – (1) Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılır:
a) İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri 1/8/2018 tarihinden itibaren
Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanır.
b) Kurbanın dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılır.
c) Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi
hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara
verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlarımız aydınlatılır.
ç) Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temas eden uzuvlarında yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, elde yara olduğu halde eldiven kullanmadan kesim işlemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra tüketilmesi hususunda vatandaşlarımız
bilinçlendirilir.
d) Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu
aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun
olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılır.
e) Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilemez. Buna bağlı olarak, “Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması
için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun,
keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler.
Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi
için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın
kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı,
düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına
uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik mesela bir veya
iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya
çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan
boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban
açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda
kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz” bilgileri çerçevesinde toplum
aydınlatılır.
f) Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu
iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban
vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği
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ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine
sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban
Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenir. Yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun
olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenir. Kurban satış
yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair
bilgilendirme afişleri asılır.
g) Ticaret Borsalarında olduğu gibi canlı hayvan alım ve satımlarında tokluk firesi düşülmesi konusunda satıcılar ve vatandaşlarımız mutat usullerle bilgilendirilir.
ğ) Anadolu’da hayvanlarda görülen şap hastalığının, Trakya’ya geçişini önlemek üzere
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, Kurban Bayramı münasebetiyle İstanbul’un Avrupa yakası dahil olmak üzere Trakya’ya kurbanlık hayvan sevkinin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacağı ve Avrupa yakası dahil İstanbul’a 6/8/2018 tarihinden itibaren kurbanlık hayvan girişine
izin verileceği konusunda vatandaşlarımız bilgilendirilir.
h) “Kurbanlık Hayvan Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar” Ek-1 ve “Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpe ve Pasaportları” Ek-2 duyuruları cami ilan
panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılmak suretiyle ilgililer bilgilendirilir.
ı) Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi
amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası
ile “HaySag” isimli küpe sorgulama mobil uygulaması hazırlanarak kullanıma açılmış olup,
söz konusu web sayfası ve mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvanların ırk, cinsiyet
ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlarımız bilgilendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar
Salgın hastalıklar açısından dikkat edilecek hususlar
MADDE 7 – (1) Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde
herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlenmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018/02 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve diğer talimatlarında belirtilen koruyucu
aşılamalara ilişkin hükümlere göre hareket edilecek olup özellikle şap hastalığı yönünden aşı
ve bağışıklık sürelerine dikkat edilir. Kurban satış yerlerine girişlerde bu belgeler mutlaka kontrol edilir.
(2) Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar salgın
hastalıklar yönünden kontrol edilir. Hayvan pazarı, borsa, geçici kurban satış ve kesim yerlerinin resmi ve belediye veteriner hekimlerince yapılan kontrol ve denetimleri sıklaştırılır.
(3) Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık
hayvanların muayene ve kontrolleri yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade
edilir. Satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu alınması hususunda
yetiştiriciler bilgilendirilir. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile
bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Sevk öncesinde hayvanların klinik muayenesi yapılır, muayenede şap hastalığı varlığı ya da şüphesi bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin şap hastalığı şüphesi
ya da mihrakı nedeniyle oluşturulmuş koruma ve gözetim bölgesi olmaması durumunda, hayvanların sevkine müsaade edilir.
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(5) Hayvan pazarı, borsa ve geçici kurban satış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin
ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken
uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri dikkate alınır ve satış yerlerine girişlerde
de bu bilgiler kontrol edilir.
(6) Trakya’daki iller ile İstanbul ili Avrupa yakasına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgeleri kapsamında uygun şartları taşıyan kurbanlık hayvanların girişlerine 06/08/2018 tarihinden itibaren izin verilecektir.
(7) İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan girişleri de 06/08/2018 tarihinde
başlayacaktır.
(8) Hayvan pazarı, borsası, geçici kurban satış merkezi, kesim yerleri ile nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu aksatılmadan yapılır. Görevlilerce dezenfeksiyon kayıtları
tutulur ve kontrollerde gösterilir.
(9) Hayvan nakil araçlarında kullanılmak üzere hayvan pazarı, borsa ve hayvan satış
yerlerinde temiz altlık bulundurulur. Nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübreler şap
hastalığını bulaştırma riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilir. Bunların
gübre olarak arazide kullanılmasına izin verilmez.
Kurbanlık hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler
MADDE 8 – (1) İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için TÜRKVET üzerinden tanzim edilen veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan,
silintili ve okunaksız olan pasaportlar/nakil belgeleri işleme konulmaz.
(2) İller arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları/nakil belgeleri bulunmayan kurbanlık hayvanların sevklerine izin verilmez.
(3) Kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe
numaraları TÜRKVET’ten mutlaka kontrol edilerek hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle
uyum gösterip göstermediği kontrol edilir.
(4) Veteriner sağlık raporunun kayıt sistemi üzerinden düzenlenememesi halinde matbu
veteriner sağlık raporu kullanılır, bu durumda kulak küpesi ve pasaportu bulunan sığır cinsi
hayvanların veteriner sağlık raporunun ilgili hanesine kulak küpe numaraları yazılır, gerektiğinde kulak küpe numaraları mühürlü ve imzalı olarak ayrı bir kağıda listelenerek veteriner
sağlık raporuna iliştirilir ve veteriner sağlık raporunun üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılır.
(5) Koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin yazılı olduğu nakil belgesi resmi
veteriner hekim tarafından kaşelenip imzalanarak veteriner sağlık raporuna eklenir. Sevk raporu
üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılır.
(6) Bu Tebliğ kapsamında komisyon tarafından belirlenen geçici kurban satış yerleri İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce TÜRKVET’e kaydedilir. Kurbanlık olarak veteriner
sağlık raporu verilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, gideceği il/ilçenin
geçici kurban satış yerlerine veri tabanında nakilleri yapılır. Hareketin tamamlanması için varış
işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil
belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar için varış hareketi onaylanır.
(7) Kurbanlık hayvanlar, yurtiçi veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce, kırım
kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra
sevk edilir.
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Kurbanlık hayvanların yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili hususlar
MADDE 9 – (1) Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde sevklerini sağlamak
amacıyla, üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılır.
Ayrıca kapaklar sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olur.
(2) Nakil araçlarına dışarıdan görülecek şekilde, hayvan nakledildiğini belirten levhalar
asılır.
(3) Araçlarda hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve
yükseklik olması sağlanır. Araçların yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır, aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm kalınlığında yataklık, sap, saman, talaş ve
benzeri maddeler serilir.
(4) Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma
veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmez.
(5) Hayvanların nakliyesinin 8 saatten fazla sürmesi durumunda, uygun aralıklarla hayvanlara yem ve su verilmesi ve dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi
verilerek nakil araçlarının yem ve su yönünden tedarikli olup olmadıkları, ilk yardım çantası
ile yeteri miktarda urgan, yular bulundurup bulundurmadıkları kontrol edilir. Kurbanlık hayvan
nakillerinde hayvan refahı kurallarına uyulur.
Kurbanlık hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller
MADDE 10 – (1) Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol
ve denetimi açısından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıtası
ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen
yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılır.
(2) Özellikle İstanbul (Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Riva) ve Çamlıca Hayvan Sevk
Kontrol Noktaları), Çanakkale (Lapseki Merkez İskelesi) ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında güvenlik güçleriyle
gerekli koordinasyon sağlanarak kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ve kontrol
yapılır. İhtiyaç duyulması halinde Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı ile yeni denetim noktaları belirlenir.
(3) Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında hayvanların acı çekmelerine
neden olabilecek şekilde aşırı yükleme ile hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu araçlar
sevkten alıkonur ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa
göre işlem yapılır.
Kurban satış yerlerine yönelik alınacak önlemler
MADDE 11 – (1) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık
hayvanlar; hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satış yerlerinde ve özel kurban
kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılır. Önceden belirlenen yerler dışında, kurbanlık hayvan
alım ve satımlarına müsaade edilmez. Bu konuda yetiştiriciler ve satıcılara komisyonlarca bilgilendirme yapılır.
(2) Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport/nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontrol
edilerek, belgeleri tam olanların girişine izin verilir. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili
ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanların kurban
satış yerlerine girişlerine müsaade edilmez.
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(3) Kurban satış yerlerine 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hususlara uymayan, ayrıca küpesiz ve belgesiz hayvan girişleri önlenir.
(4) Kurban satış yerlerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulacaktır. Bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimler, Veteriner
Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenir.
(5) Kurban satış yerleri belediyelerce her gün sabah ve akşam temizlenir, ayrıca etkin
dezenfektan maddeler kullanılarak dezenfekte edilir.
(6) Kurban satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya gelmekte, satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu sebeple satış
yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilerek hastalıklı hayvanların nakline izin verilmez.
(7) “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulur.
60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için
uygunsuzluk belgesi düzenlenir. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılır ve Kurban Bayramının ilk gününe
kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile
tecziye edilir.
Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 12 – (1) Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane
ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme
ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise -cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi
bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde- ehil kişilerce kesilir.
(2) Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz.
(3) Kesim yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din
görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenir ve kontrol edilir.
(4) Kesim yerlerindeki atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemler
alınır.
(5) Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik
riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez. Hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilir.
(6) Belediye ve/veya muhtarlıkça çevre ve toplum sağlığı dikkate alınarak temizlik yaptırılır.
Kulak küpesi ve pasaportların toplanması ve kayıtlarının silinmesi
MADDE 13 – (1) Kurban satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı, hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu
hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim eder.
(2) Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri 2/12/2011
tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilir, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından
düşümleri yapılır, hayvan pasaportları en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim edilir.
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(3) Kesimhanelerde kesilen kurbanlık koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri
2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince bulundukları yerin İl/İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünün kontrolünde imha edilir ve koyun keçi türü hayvanların veri tabanından düşümleri yapılır.
(4) Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi
hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin
toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle ve köy muhtarları ile
bir bilgilendirme toplantısı düzenler ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapılır.
(5) İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince kendilerine teslim edilen kulak
küpeleri, pasaportları ve kulak küpe numaralarının listesine istinaden kurbanlık olarak kesilen
hayvanların bilgisayar destekli veri tabanından düşümleri yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurban Hizmetleri Kapsamında Alınacak Çevresel Önlemler
Çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler
MADDE 14 – (1) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler
tarafından ilgili karar, yönetmelik, tebliğ, kurul kararları ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı
Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, 15 inci maddede
belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanarak Komisyona sunulur ve uygulanır.
Kurban satışı ve kesimi yapılacak yerlerin fiziksel özellikleri ve uyulması gereken
kurallar
MADDE 15 – (1) Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dışında Komisyonlarca şehrin
nüfus yoğunluğu dikkate alınarak şehirlerin ana girişlerinde ve uygun diğer alanlarında kurban
satış yerleri belirlenir. Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve bu satış yerlerinin dışında
diğer yerlerde satışına müsaade edilmez.
(2) Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik çukuru ve benzeri alt yapısı olan yerler hazırlanır.
(3) Kesim yerinin tabanı beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur.
(4) Kurban satış ve kesim yerlerinde, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri sosyal
ihtiyaçların karşılanacağı yerler ile hayvanların taşındıkları araçlara bindirilmesine ve araçlardan indirilmesine uygun rampalar yapılır.
(5) Hayvanlar, zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde, büyükbaş hayvanlar uzun ipli yular ile muhafaza edilir ve nakilleri sırasında yeteri kadar tecrübeli eleman
bulundurulur.
(6) Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkanına sahip, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunan mekanlar seçilir, atık sular çevreye bırakılmaz, yeterli miktarda aydınlatma ve
havalandırma sağlanır.
(7) Hayvan dışkıları ve benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen
siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice bağlanır
ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf
edilir.
(8) Satış yerlerinin temizlenmesi ve atıkların alınması belediyelerce her gün yapılır.

19 Haziran 2018 – Sayı : 30453

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

(9) Belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim
yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurur.
(10) Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da aynı şekilde biriktirilerek en
kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınır.
(11) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı ve
konteyner bulundurur.
(12) Belediyeler atık konteynerleri dolmadan ve toplanan atıkları sıkıştırmadan bertaraf
alanına ulaştırır.
(13) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanları tartmak için kantar bulundurur.
(14) Kullanılacak tüm makine ve ekipman ile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonu
yaptırılır. Yeterli miktar ve basınçta ve içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.
(15) Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde
üstü kapalı bir mahalde toplanır ve daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve
tahliyesi sağlanır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılır. Hastalıklı organlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülür veya
uygun bir yerde yakılarak imha edilir. İmha işleminin, yakma suretiyle yapılması durumunda
ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken
kurallar
MADDE 16 – (1) Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden
olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir.
(2) Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz,
dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci
torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek
olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen
atıklar ve var ise hastalıklı bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çukura gömülür.
(3) Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi
kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir.
(4) Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden
olunmaması yönünde tedbir alınır.
Belediyelerin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Bayram öncesi ve bayram süresince belediyeler, kurban satışı ve
kurban kesimi yapılacak yerlerde 15 inci maddede belirtilen çevre kirliliğine neden olunmaması
için dikkat edilmesi gereken hususlar ile denetim esaslarına ilişkin hazırlanan 14 üncü maddede
belirtilen yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutarlar. Bayram süresince temizlik elemanı ve atık toplama aracı
sayısı arttırılır.
(2) Satış ve kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için yakalama
ekipleri oluşturulur.
Denetim işlemleri
MADDE 18 – (1) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul ve Komisyon üyesi kurum
ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince yapılır.
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(2) Bayram öncesi ve bayram süresince zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılır.
(3) Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince “Kontrol Listesi”
Ek-3 çerçevesinde denetimler gerçekleştirilir, denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında muhafaza edilir.
Cezai hükümler
MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler
hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:
a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi
için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı
çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;
1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile
kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda
gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 232 TL,
2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu
kesimler için 58.351 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.450 TL cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.
b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden
sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli
yasal yaptırımlar uygulanır.
c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12 nci maddesinin
birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate
alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.255 TL idari para cezası
uygulanır.
ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla kurban
kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun
olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak
kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri
Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne aykırı
hareket edenlere hayvan başına 3.150 TL idari para cezası uygulanır.
d) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz
bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 625 TL idari para cezası uygulanır.
e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin
olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 625 TL para cezası uygulanır.
(2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri
ile belediyelerce uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar
MADDE 20 – (1) Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir:
a) Diyanet İşleri Başkanlığı,
b) İçişleri Bakanlığı,
c) Sağlık Bakanlığı,
ç) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
e) Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
f) Milli Eğitim Bakanlığı,
g) Türkiye Diyanet Vakfı,
ğ) Belediyeler,
h) TRT Genel Müdürlüğü,
ı) Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları,
i) Ticaret Borsaları,
j) Türk Veteriner Hekimleri Birliği,
k) Kasaplar Odası,
l) Et ve Süt Kurumu.
Diğer hususlar
MADDE 21 – (1) Komisyonlar tarafından düzenlenecek eğitim kurslarına komisyon
üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli destek sağlanır.
(2) Komisyonlarca gerekli görülen il ve ilçelerde Kurban Bayramı öncesinde ve süresince İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlerinin sorumluluğunda ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerinin koordinasyonunda yeterli sayıda araç ile nöbetçi
veteriner hekim görevlendirilir. Satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerince yeterli
sayıda veteriner hekim görevlendirilir.
(3) Bu Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan hususların yerine getirilmesi ve ilgili tüm
kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için il ve ilçelerde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları acilen toplanır ve Tebliğ hükümlerinin işlerliğini artırmaya
yönelik gerekli karar ve önlemler alınır.
(4) Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından kurban
kesim günlerinde kesim yerlerinden gelecek çağrılara seri bir şekilde ulaşılabilmesi için gerekli
tedbirler alınır ve bu hususta bilgilendirme çalışmaları yapılır.
(5) Başkanlıkça TRT ve özel radyo ve televizyon kuruluşları ile işbirliği yapılarak Kurban Bayramı öncesi kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 22 – (1) 21/06/2017 tarihli ve 30103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017
Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başbakan Yardımcısı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM
ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş
tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 5/3/2018 tarihli ve 2018/11512
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım
Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli
ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca, firmalara ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi
tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,
c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,
ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,
d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,
e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Talep toplama yöntemine göre tahsis edilecek tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi
Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döneminde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili GTİP kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),
ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,
h) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, Bakanlıkça ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,
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ı) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
i) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, BSGTY’ye göre tahsisatı
yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,
j) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli
bir dönemi,
k) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde ham madde olarak
kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,
l) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede
gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,
m) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim performansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,
ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur. Dağıtımı BSGTY’ye göre yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat hükmündedir.
(2) BSGTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili
aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılır.
(3) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlık web
sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan “E-imza Uygulamaları” linki altında bulunan “E-imza
Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile
yapılır.
(4) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin elektronik imza sahibi
kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği
(İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
(5) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin yapılan başvurularda,
üçüncü fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı
altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke
Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra
yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.
(6) Birden fazla tarife kontenjanı için başvuruda bulunacak firmaların her bir tarife kontenjanı için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
(7) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanları için Bakanlık e-imza uygulamaları altyapısında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular Ek-3’te
yer alan başvuru formu ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde elektronik imzalı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden Bakanlığa iletilir.
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(8) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Gerekli
görülmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge
istenebilir.
(9) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.
(10) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili olarak firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz.
(11) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından
bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.
(12) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ
hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan
firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis
edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular
olumsuz sonuçlandırılır. BSGTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tamamının tahsis
edilmesini müteakiben bir sonraki tarife kontenjanı dönemine kadar kontenjan dâhilinde gümrük beyannamesi tesciline sistem tarafından izin verilmez.
(13) Dağıtımı TTY’ye göre yapılacak tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda, başvuru konusu eşyaya ait en fazla 3 adet 12 haneli GTİP, madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir GTİP için başvuru formunda açık
biçimde yazılması zorunludur. Dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod numarası için firma
payına düşen miktar talep edilen GTİP’ler arasında dağıtılır.
Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;
a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) “BSGTY” ibaresi, beyanname sırasına göre tahsis yöntemi
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar” sütunundaki;
a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
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Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;
a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha
fazla miktarda tahsisat yapılmaz.
(2) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.
(3) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.
(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanının dağıtımı Bakanlıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
(5) Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmaların ibraz ettikleri,
Ek-2’de belirtilen, “Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler”in
tam ve eksiksiz olmaması halinde, anılan firmalar tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı
ile değerlendirilmez. Ancak, ilgili firmanın “Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler”i tam
ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan firmalara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firma başvurusu sadece bu
kapsamda değerlendirilir.
(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı BSGTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası
sırası esas alınarak, beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır. Bu
şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı
tahsis edilir. Tarife kontenjanından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını aşması halinde sistem tarafından firmaya bilgilendirme mesajları verilir.
İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde TTY’ye göre tarife
kontenjanı tahsisatı yapılan firma adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir
ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge
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tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait
doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık
sorumlu tutulamaz.
İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal
lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının
geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal
lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.
(4) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
(5) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası
ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve
“Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
Yaptırım
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere
devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir ve
kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis
edilmez.
Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 13 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,
izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 16/5/2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ çerçevesinde yapılan başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018 yılında TTY’ye göre dağıtılacak tarife kontenjanları
için münhasıran bu Tebliğin 14 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ çerçevesinde
yapılan başvurular dikkate alınır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/11)
Kapsam
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.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biri
menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmaz.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı
(Bakanlık) İnternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki
“E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik
imza ile yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü olarak “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi” Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz
bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
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(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.
İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları
Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan E-Posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık
veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/12)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) 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.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biri
menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmaz.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı
(Bakanlık) İnternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki
“E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik
imza ile yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü olarak “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi” Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz
bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.
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İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları
Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan E-Posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık
veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 altıncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/10) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/22)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/11/2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/31) ile
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.80.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer
alan “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
c) Kanun: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli soruşturma konusu
ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit
edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren “Bilgilendirme Raporu”
Ek’te yer almaktadır.
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(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemin
uygulanmasına karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş
rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil
eder.
(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü
maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.
(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya
tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/24)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı tarafından re’sen yapılan inceleme neticesinde, Mısır menşeli “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına
ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın
usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) G.T.P.: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
f) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyetini,
g) Tayland: Tayland Krallığını,
ğ) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2014/24) ile ÇHC menşeli ve 14/4/2007 tarihli ve 26493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) ile Tayland menşeli
ürünlere halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 9609.10 G.T.P.’de tanımlı
“kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” eşyasıdır.
(2) Bu aşamada belirtilen G.T.P.’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5 – (1) 14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/1) ile ÇHC menşeli
9609.10 G.T.P.’li “kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri”nin ithalatında dampinge karşı
3,16 ABD Doları/144 adet kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, söz konusu önleme
ilişkin son nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/24) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlemin aynen devamına karar verilmiştir.
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(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) hükümleri çerçevesinde, mezkur önlem Tayland menşeli eşyaya teşmil edilmiştir.
(3) Önlem konusu ülkeler menşeli kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına
yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.
(4) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 6 – (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, Mısır’dan ithalatımız 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sıfır iken 2017 yıl sonunda gerçekleşen ithalatın 792.369 ABD Doları ve 296 ton seviyesinde gerçekleştiği ve anılan yıl itibarıyla Mısır’dan gerçekleşen ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının değer ve miktar bazında sırasıyla %16 ve %49,7 seviyesinde olduğu görülmektedir.
(2) ÇHC’den yapılan ithalata bakıldığında 2015 yılında 1,2 milyon ABD Doları ve 2016
yılında 1,5 milyon ABD Doları düzeyindeki ithalatın 2017 yılında 666 bin ABD Dolarına gerilediği; buna mukabil Mısır’dan 2015 ve 2016 yıllarında ithalat yapılmamakla birlikte 2017
yılında 792 bin ABD Doları düzeyinde ithalat yapıldığı görülmektedir. Söz konusu değişime
miktar bazında bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. ÇHC’den 2015 yılında 175
ton, 2016 yılında ise 216 ton ithalatın 2017 yılında 72 tona gerilediği, 2017 yılında Mısır menşeli/çıkışlı ithalatın 296 tona çıktığı görülmektedir.
(3) Bahse konu ürünün ithalat istatistikleri 2017 yılı itibarıyla birim fiyatlar bazında
incelendiğinde Mısır’dan yapılan ithalatın birim fiyatlarındaki düşük düzey dikkat çekmektedir.
Söz konusu dönemde ithalat yapılan 26 ülkenin birim fiyatları dikkate alındığında genel ortalamanın 8,19 $/Kg düzeyinde olduğu, Mısır birim fiyatlarının ise 2,67 $/Kg ile en düşük birim
fiyat seviyesinde bulunduğu görülmektedir. Anılan dönemde ÇHC birim fiyatları ise 9,25 $/Kg
düzeyinde gerçekleşmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 7 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Mısır
menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın
bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve
soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim
ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru
formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

19 Haziran 2018 – Sayı : 30453

Süreler
MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen,
bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için söz konusu bilgi, belge ve görüşler,
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma
süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin
belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem
uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması
MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlere ilişkin olarak aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 99 44
Faks: +90 (312) 204 99 53
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak
isteyenler” soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden
Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.
KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak
isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan EBYS
e-posta adresine ve posta adresine gönderir.
EBYS E-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/25)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Soruşturma
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/12/2017 tarihli ve 30264 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/28) ile
İran İslam Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı
“granit” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın
tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) G.T.P.: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) İran: İran İslam Cumhuriyetini,
e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
g) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
ğ) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,
h) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
i) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’leri altında yer
alan granittir.
(2) Granit, en sert doğal taşlardan birisi olup, su, güneş, donma gibi pek çok tabiat olayına karşı dayanıklılığı ve estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle, günümüzde yapı sektöründe dış cephe ve zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezgâhları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Granitin bu dayanıklı yapısı nedeniyle, düzgün şekilde kesilmesi ve parlatılması
da diğer taşlara nazaran daha zor ve zahmetli bir işlem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalınlığında kesilen plakalar, kullanılacağı zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca
göre de ebatlanmakta olup; plaka olarak veya ebatlanmış halde pazarlanmaktadır.
Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat
MADDE 5 – (1) 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’leri altında yer alan granitin ÇHC menşeli
olanlarının ithalatı, 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/14) kapsamında 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir. Bunun yanı sıra, 24/5/2018 tarihli ve 30430
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sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No:2018/19) söz konusu eşyaya yönelik olarak başlatılan NGGS tamamlanarak mevcut
önlemin aynen devamı karara bağlanmıştır.
(2) 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/4) ile ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Vietnam menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.
(3) 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/15 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife
pozisyonlarında yer alan "granit"lerin CIF kıymeti 500 ABD Doları/Ton’un altında olanlarının
ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulanmaktadır.
Başvuru ve soruşturma
MADDE 6 – (1) Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli granitlerin ithalatında
uygulanan dampinge karşı önlemin İran üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik
iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.
(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde İran menşeli/çıkışlı söz konusu
eşya için Kurulca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına
karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(3) 8/12/2017 tarihli ve 30264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/28) ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli
6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak bir
önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma dönemi
MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 ile
1/11/2017 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, İran’ın Ankara’daki
Büyükelçiliğine, soruşturma kapsamı eşyanın bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı
üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığa
iletilen makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara
normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.
(2) Soruşturma kapsamında İran’da yerleşik “Arsam Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran
Kasır Sang Granite Co.” firmaları gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dâhilinde tam ve eksiksiz
olarak sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.
(3) Bakanlığımıza yazılı olarak ve/veya elektronik posta yoluyla işbirliğinde bulunmak
istediklerini beyan eden “Azin Sange Portak Ltd. Şti.”, “Bril Madencilik A.Ş.”, “Izad”, “Kamal
Stone”, “Kajoo Stone”, “Kristal Stone”, “Malekno Geranet”, “Niavaran Stone Complex”, “Pegah
Stone”, “Shahab Sang Co.” ve “Soraya” firmalarından alınan soru formuna yönelik cevaplara
ilişkin tespit edilen eksiklikler anılan firmalara iletilmiştir. Bahis konusu firmalardan, söz konusu eksiklerin tam ve eksiksiz olarak tamamlanmasına ilişkin zamanında ve usulüne uygun
herhangi bir başvuru alınmamıştır.
(4) İran’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili
olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.
(5) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim İran’ın Ankara’daki Büyükelçiliği ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan firmalara iletilmiş olup, taraflara nihai
bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
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(6) 28/5/2018 tarihinde işbirliğinde sayılmayan ihracatçılar ile işbirliğinde bulunan bazı
ithalatçılarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu firmalar
soru formlarını tam ve eksiksiz şekilde doldurulmamasının nedenlerine ilişkin açıklamalar yaparak formların doldurulması için ilave süre talep etmiştir. Ayrıca, söz konusu taraflar konu
hakkında görüş ve değerlendirmelerini yazılı olarak Bakanlığa iletmişlerdir.
(7) Bahis konusu görüş ve talepler Kurulun 1/6/2018 tarihli oturumunda Kurul değerlendirmelerine sunulmuş olup, Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ilgili taraflardan birinin, verilen
süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması ya da bu bilgiye ulaşılmasını reddetmesine yönelik
hükümleri dikkate alınarak “Arsam Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite
Co.” firmaları dışında kalan firmaların işbirliğine gelmemiş oldukları tespitinde bir değişiklik
yapılmamıştır.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri
süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan “Arsam Granite Gharb
Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite Co.” firmalarının İran’ın Tahran ve Zencan şehirlerinde
bulunan tesislerinde 9-12 Nisan 2018 tarihleri arasında bir yerinde doğrulama ziyareti gerçekleştirilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 10 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin İran üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.
(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde
bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 11 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında
dampinge karşı önlem 2006 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2012 yılında söz konusu önlemin farklı oranlarda devamına karar verilmiştir. Öte yandan, 2012 yılında ÇHC menşeli granit
ithalatına yönelik uygulamaya konulan önlem, 2016 yılında söz konusu eşyanın Vietnam menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir. Bunun yanı sıra, 24/5/2018 tarihli ve 30430
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2018/19) söz konusu eşyaya yönelik olarak başlatılan NGGS tamamlanarak mevcut
önlemin aynen devamı karara bağlanmıştır. Granit ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi
neticesinde, İran’dan yapılan ithalatın 2010 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, İran menşeli granitlerin ithalatı miktar bazında 2010 yılı itibariyle 636 Ton seviyesinden soruşturma döneminin bitimi olan 2017 yılının ilk 10 ayında
25.114 Ton seviyesine yükselerek %3.848,7 oranında artış göstermiştir.
(2) 2010 yılında İran menşeli ithalatın toplam granit ithalatımız içindeki payı miktar
bazında %0,24 iken 2016 yılı için söz konusu pay %5,99’a, 2017 yılının ilk on ayı itibariyle
ise %11,1’e yükselmiştir.
(3) 2010 yılı ile 2017 yılının ilk on ayı arasında İran menşeli ithalatta birim fiyatların
önemli ölçüde gerilediği görülmektedir. Bu çerçevede, 2010-2017 yılları (ilk on ay) arasında
söz konusu eşyanın ithal birim fiyatları ton başına 520 ABD Dolarından 240 ABD Dolarına
gerilemiştir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 12 – (1) Yerinde doğrulama soruşturması sonucunda İran’da mukim “Arsam
Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite Co.” firmalarının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş
olduğu bilgiler teyit edilmiştir.
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(2) Soruşturma sürecinde yapılan tespit ve değerlendirmeler ışığında, İran menşeli/çıkışlı granitlerin ithalatı vasıtasıyla, yürürlükteki dampinge karşı verginin iyileştirici etkisinin
azaltıldığına veya bertaraf edildiğine yönelik delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sonuç
MADDE 13 – (1) İran’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş
olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki
dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğler (Tebliğ No:2018/19 ve 2016/4) ile ÇHC ve Vietnam menşeli
“granitlerin” ithalatında yürürlükte bulunan 174 ABD Doları/Ton tutarında uygulanan dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.
(2) Soruşturma çerçevesinde yapılan belirlemeler sonucunda, soruşturma konusu eşyanın İran menşeli/çıkışlı olarak gerçekleştirilen ithalatının artış gösterdiği ve söz konusu ithalat
yoluyla mevcut dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı, yürürlükteki önlemin miktar ve değer
açısından beklenen iyileştirici etkisinin tam olarak görülmediği değerlendirilmektedir.
(3) İran’da yerleşik “Arsam Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite
Co.” firmalarının Bakanlığa iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan
yerinde doğrulama çalışması neticesinde; söz konusu firmaların soruşturma konusu eşya üretimini İran’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı
tespit edilmiştir. Bu çerçevede, anılan firmada üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde
üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.
Karar
MADDE 14 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda
yer alan tabloda gösterildiği üzere İran menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem
ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/19) ile ÇHC
menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de
geçerlidir.

Uygulama
MADDE 15 – (1) Gümrük idareleri, 14 üncü maddede yer alan tabloda G.T.P.’si, tanımı
ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı
kesin önlemi uygular.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 18/06/2018

Karar No : 2018/78
Konu

: Batman ili, Sason ilçesi,
Aşağı Mahallesi, 165 ada, 16 parsel
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 18/06/2018

Karar No : 2018/79
Konu

: Batman ili, Kozluk ilçesi,
Yukarıgüneşli Mahallesi, 212 ada, 1 parsel
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 18/06/2018

Karar No : 2018/80
Konu

: Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı köyü
324, 325 ve 326 parseller
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 18/06/2018

Karar No : 2018/81
Konu

: Batman ili, Merkez ilçesi,
İluh Köyü 16369 parsel
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
ĠĢletmemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale
usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
: E.L.Ġ. Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111

a) Adres

45500 Soma/

MANĠSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)
c) Elektronik posta adresi

Fax 612 20 13 - 613 20 13

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - Ġhale konusu hizmetin a)Ġhale
Niteliği - Türü - Miktarı

Kayıt No

Dosya No

2018-303020

2018-965

Ġhale Tarih

ĠĢin

ve Saati

Süresi

ELĠ Müdürlüğü’ne ait Dereköy
mevkiinde
1- Torbalama

bulunan
Tesisinde

torbalanması

ve

Dereköy
kömür

kamyonlara

27.06.2018
14.00

270 gün

yüklenmesi.
b) Yapılacağı yer

: ELĠ Müdürlüğü SOMA/MANĠSA.

c) ĠĢin süresi

: Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANĠSA

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111

45500 Soma/MANĠSA,

adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 150,00 TL karĢılığı aynı adresten
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.
8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

5347/1-1
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12 ADET HT 65000 TĠPĠ YHT SETĠNE YENĠ TĠP
VAGON ALT KAPAK SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/304441
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi
: siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 12 Adet HT 65000 Tipi YHT Setine Yeni Tip
Vagon Alt Kapak
3 - Ġhalenin yapılacağı yer: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar
Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKĠYE.
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına
19/07/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dahil 300,-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.
5319/1/1-1

—————

DE/E LOKOMOTĠFLERĠN BODEN SĠSTEMLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE
10.000 KG SENTETĠK BODEN YAĞI SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt No
: 2018/304471
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi
: siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 10.000 Kg Sentetik Boden Yağı
3 - Ġhalenin yapılacağı yer: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar
Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKĠYE.
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına
20/07/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dahil 300,-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.
5319/2/1-1
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117 ADET ÇOK FONKSĠYONLU RENKLĠ A3 AĞ YAZICISI VE
117 ADET BASKI YÖNETĠM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
ihtiyacı 117 adet çok fonksiyonlu renkli A3 ağ yazıcısı ve 117 adet baskı yönetim yazılımı
kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek
Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 28.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine
iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
5392/1-1
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ĠHALE SONUÇ KARARI
TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:
Konu: Ġzmir Ġli, Bayındır Ġlçesi, Demircilik Mahallesi 661 Ada 4 Parselde kayıtlı arsa
vasfındaki toplam 4270 m² lik taĢınmazdaki (9/4270) hissesine karĢılık gelen (9 m²) lik taĢınmazın
kapalı zarfla teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―Pazarlık Usulü‖ Yöntemiyle SatıĢı
Ġhale Tarihi ve Saati : 15.05.2018/15:00
Ġhale Yöntemi
: Pazarlık Usulü
Karar Tarihi
: 15.05.2018
Muhammen Bedel : 1.200,00 TL
KARAR: 3.500,00 TL bedelle ihalede muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi
veren Serpil YILDIZ’a ihale Ģartnamesi çerçevesinde taĢınmazın satılmasına, Serpil YILDIZ’ın
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde
teminatının ĠDARE lehine irat kaydedilmesine,
Ġhalede 3.300,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren
Levent ERBĠL’e ihale Ģartnamesi çerçevesinde taĢınmazın satılmasına, Levent ERBĠL’in
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde
teminatının ĠDARE lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususlarının Yönetim
Kuruluna sunulmasına karar verilmiĢtir.
Bu Komisyon Kararı 08/06/2018 tarihli ve 15/116 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
onaylanmıĢtır.
5393/1/1-1

—————

ĠHALE SONUÇ KARARI
Konu: Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Tepecik Mahallesi 7806 Ada 3 Parselde kayıtlı arsa vasfındaki
toplam 5001,26 m² lik taĢınmazdaki (15912/250063) hissesine karĢılık gelen (318,24 m²) lik
taĢınmazın kapalı zarfla teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―Pazarlık Usulü‖
Yöntemiyle SatıĢı
Ġhale Tarihi ve Saati : 10.05.2018/14:00
Ġhale Yöntemi
: Pazarlık Usulü
Karar Tarihi
: 10.05.2018
Muhammen Bedel : 2.850.000,00 TL
KARAR: 2.851.000,00 TL bedelle ihalede muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi
veren DĠKKAYA TEKNĠK MALZ. SAN. VE TĠC. A.ġ.ne ihale Ģartnamesi çerçevesinde
taĢınmazın satılmasına, DĠKKAYA TEKNĠK MALZ. SAN. VE TĠC. A.ġ.nin sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının
ĠDARE lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususlarının Yönetim Kuruluna
sunulmasına karar verilmiĢtir.
Bu Komisyon Kararı 08/06/2018 tarihli ve 15/116 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
onaylanmıĢtır.
5393/2/1-1

—————

ĠHALE SONUÇ KARARI
Konu: Ġzmir Ġli, Torbalı Ġlçesi, YazıbaĢı Mahallesi 263 Ada 2 Parselde kayıtlı arsa vasfındaki
toplam 3892 m² lik taĢınmazdaki (25/2400) hissesine karĢılık gelen (40.54 m²) lik taĢınmazın kapalı
zarfla teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―Pazarlık Usulü‖ Yöntemiyle SatıĢı
Ġhale Tarihi ve Saati : 15.05.2018/14:00
Ġhale Yöntemi
: Pazarlık Usulü
Karar Tarihi
: 15.05.2018
Muhammen Bedel : 12.000,00 TL
KARAR: 20.500,00 TL bedelle ihalede muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi
veren Hasan EKġĠ’ye ihale Ģartnamesi çerçevesinde taĢınmazın satılmasına, Hasan EKġĠ’nin
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde
teminatının ĠDARE lehine irat kaydedilmesine,
Ġhalede 19.500,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren
Hayati V.TALVĠ’ye ihale Ģartnamesi çerçevesinde taĢınmazın satılmasına, Hayati V.TALVĠ’nin
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer hükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde
teminatının ĠDARE lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususlarının Yönetim
Kuruluna sunulmasına karar verilmiĢtir.
Bu Komisyon Kararı 08/06/2018 tarihli ve 15/116 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
onaylanmıĢtır.
5393/3/1-1
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığından:
1 - a) Adı
: Kadıköy Belediye BaĢkanlığı
b) Adresi
: Kadıköy Belediye BaĢkanlığı - Kadıköy/
YALOVA
c) Telefon No
: 226 833 8570-1-2-3
d) Faks No
: 226 833 8574
e) E-mail Adresi
: kadıköybel@hotmail.com
f) Ġlgili Personelin Adı-Soyadı/Unvanı
: Ġsmet KARAYAVRU-BaĢkâtip
Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2 - Ġhale Konusu Satılacak Yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;
Sıra No
1
2
3

Ada No
2386
2786
2787

Parsel No
11
1
2

Satılacak Miktar (Metrekare)
4.515,99
6.201,48
3.464,06

2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasının 35-a. maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.
3 - Ġhaleye ĠliĢkin Bilgiler;
a) Ġhale Usulü
: Kapalı teklif usulü
b) Ġhalenin Yapılacağı Adres
: Kadıköy Belediye BaĢkanlığı-Kadıköy/
YALOVA
c) Ġhale Tarihi
: 11.07.2018
d) Ġhale Saati
: 15.00
e) Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri
Kadıköy Belediye BaĢkanlığı Encümen
Toplantı salonu - Kadıköy/YALOVA
4 - Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) Ġhale Dokümanının Görülebileceği Yer : Kadıköy Belediye BaĢkanlığı-Kadıköy/
YALOVA
b) Ġhale Dokümanının Satın Alınabileceği Yer : Kadıköy Belediye BaĢkanlığı-Kadıköy/
YALOVA
c) Ġhale ġartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri
Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karĢılığı temin edilebilir.
d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.
5 - a) Tekliflerin Sunulacağı Yer
: Kadıköy Belediye BaĢkanlığı-Kadıköy/
YALOVA
b) Son Teklif Verme Tarihi (Ġhale Tarihi)
: 11.07.2018
c) Son Teklif Verme Saati (Ġhale Saati)
: 15.00
6 - ĠĢin Tahmin Edilen Bedeli
: 2386 ada 11 nolu parsel için 4.516.000,00.TL. dir. (Dört Milyon BeĢyüzonaltıbin
Türk Lirası) dır.
2786 ada 1 nolu parsel için 6.202.000,00.TL. dir. (Altı Milyon Ġkiyüzikibin Türk
Lirası) dır.
2787 ada 2 nolu parsel için 3.465.000,00.TL. dir. (Üç Milyon DörtyüzatmıĢbeĢbin
Türk Lirası) dır.
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7 - Ġsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:
A) Ġsteklinin tebligat adres beyanı,
B) Kanuni ikametgâh belgesi.
C) 2018 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;
a- Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,
b- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi
odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de
Ģubesi bulunmayan tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanınca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c- Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) Ġmza sirküleri vermesi;
a- Gerçek kiĢi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.
b- Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
c- Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli
vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin %3’ü oranında geçici teminat
alınacaktır. Ġhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.
G) Bu ġartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve DıĢ Zarflar içinde
bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi germektedir.
8 - Ġhaleye katılabilmek için ise; Ġhale ġartnamesinin (9)’uncu maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini, aynı Ģartnamenin 5’inci maddesi doğrultusunda 11.07.2018 günü saat
15.00’a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Encümen BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir.
9 - DıĢ Zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Ġç Zarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak GiriĢim olması halinde, Ġhale ġartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli
Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık SözleĢmesi,
f) Kadıköy Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ geçici teminat alındı makbuzu veya banka
teminat mektubu,
10 - BaĢvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa;
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak baĢvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
11 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına
vekâleten sadece tek bir baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Ġlan olunur.
5346/1-1
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T.T.K. ĠHTĠYACI OLARAK 71 KALEM MUHTELĠF ÇELĠK MALZEME TEMĠNĠ 4734
SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK
ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Türkiye

TaĢkömürü

Kurumu

Genel

Müdürlüğü

Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 125 ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0 372 259 47 94 - 259 47 77
Faks: 0 372 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı/Kalem

a) Niteliği, türü ve miktarı

1

Muhtelif Ebadlı Çelik Malzeme

71

b) Teslim yeri

: Malzemelerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü fatura
muhteviyatı malzemeler için Maden Makinaları Fabrika
ĠĢletme

Müdürlüğü

Müdürlükleri
Müessese

fatura

Ambarı,
muhteviyatı

ambarlarıdır.

diğer

Müessese

malzemeler

Malzemelerin

için

boĢaltılması

firmaya ait olacaktır.
c) Teslim tarihi

: Çelik malzemeler 60 günde teslim edilecektir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 09/07/2018 Pazartesi - Saat 15.00

c) Dosya no

: 1812023

d) Ġhale kayıt no

: 2018/281010

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi
h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin
listesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal
Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğünce yapılacaktır.
5 - Malzemelerde çapak, çizik, tufal ve katmer gibi kusurlar ve iç çatlaklar
bulunmamalıdır. Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında
tespit edilen imalat hatalı malzemeler uygun olan yenileri ile firmaca ücretsiz olarak
değiĢtirilecektir. Ġmalat, malzeme ve iĢçilik hatalarına karĢı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.
5.1. Firmalar Ģayet var ise teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite
Sistem Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu Ģartnamede belirtilen malzemeden yapılmıĢ
ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileĢimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e
göre) test raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir.
5.2. Kısmi teslimat yapılabilecektir. Firma teslimatla birlikte ilgili her ürüne ait test
sertifikalarını (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre Mekanik özellikler ve kimyasal bileĢim)
vereceklerdir. Yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.
5.3. SipariĢ miktarlarının yaklaĢık %8 oranına kadar fazlalık veya noksanlık kabul
edilecektir.
6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
6.1. En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda sırası
ile istekli tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgelerdeki belgeler tutarına (yüksek olan)
göre ve erken teslim süresi esas alınacaktır.
6.2. Ġstekliler tekliflerini (TL.) Türk Lirası olarak vereceklerdir.
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7 - Ġhale, Ġdari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve Ģartnameler 150,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. Ġhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yolu ile ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı
bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanlarının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo ile
gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler en geç 09/07/2018 Pazartesi Saat 15.00 kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
10 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilir.
11 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
15.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
15.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet

Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır ilan olunur.
Yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 fiyat avantajı

5218/1-1
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YOL ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu BaĢkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait yol
inĢaatı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin Adresi
: Yusufizzettin Köyü Cad. 1 No: 14 Kadirli/OSMANĠYE
2 - Ġhale Konusu Yapım ĠĢinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) (57,70ha) alanına ait
yol inĢaatı yapım iĢi
b) Yapılacağı Yer
: Kadirli/OSMANĠYE
c) ĠĢe BaĢlama Tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç
5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır.
d) ĠĢin Süresi
: 31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 3.096.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 216.720 TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA
b) Tarihi ve Saati
: 28/06/2018 - Saat 10.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi.
4) ĠĢ Deneyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde
gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale
konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir.
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
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2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) Ġç Zarf.
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan
teklifler dikkate alınmaz.
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında
veya Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Yusufizzettin Köyü Cad: 1
No: 14 Kadirli/OSMANĠYE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir
Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi
gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek
zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda
çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır.‖
hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
Ankara ilinde faaliyet gösteren 2820 dosya no’lu YR Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Denizli ilinde faaliyet gösteren 2181 dosya no’lu DENĠZLĠ ÜLKE Yapı Denetim Ltd.
ġti.,
Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 734 dosya no’lu TEKNĠK HĠZMET Yapı Denetim A.ġ.
ile 22 dosya no’lu ĠSTANBUL Yapı Denetim Ltd. ġti.’lerine ait Yapı Denetim Ġzin Belgeleri
Bakanlık Makamının 13.06.2018 tarih ve 107050 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıĢtır.
Ġlgililere duyurulur.

—————

5370/1/1-1

Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 13.06.2018 tarih ve 107052 sayılı
Makam Olur’una istinaden,
Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 2254 dosya no’lu CUNDA TEK Yapı Denetim Ltd. ġti.,
NevĢehir ilinde faaliyet gösteren 1521 dosya no’lu YEREL Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Adana ilinde faaliyet gösteren 512 dosya no’lu AKTĠF Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 226 dosya nolu OLGU Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 344 dosya no’lu KALĠTELĠ DENETĠM MERKEZĠ Yapı
Denetim Ltd. ġti., 112 dosya no’lu KDB TEKNĠK Yapı Denetim Ltd. ġti. ile 110 dosya no’lu
YEDĠTEPE Yapı Denetim Ltd. ġti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi
yapılarak, Yapı Denetim Ġzin Belgeleri iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

—————

5370/2/1-1

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1319 belge no’lu ARTI DETAY Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1714 belge no’lu ÖZGÜVEN Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Ankara ilinde faaliyet gösteren 458 belge no’lu TUĞRA Yapı Denetim Merkezi Ltd.
ġti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci
fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer
alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değiĢikliği
yaparak baĢka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 13.06.2018 tarih ve 107053 sayılı
Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Ġzin Belgeleri iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 18.05.2018 - 405
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 18.05.2018 - 6373
ĠSTANBUL
Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi sınırları içinde bulunan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün 17.08.2015 tarih ve 59077742-165-157687 sayılı yazısı ekinde Müdürlüğümüze
iletilen raporda sözü edilen ve yine aynı yazı ekinde yer alan Genelkurmay BaĢkanlığının
14.07.2015 tarih ve 26702250-7800-93435-15/ATASE D.Pl. ve Koor.ġ-7078386 sayılı yazısında
Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığına devredilerek koruma altına alınmasının ve burada
sergilenmesinin uygun olacağı bildirilen, 21.01.2016 tarih ve 4103 sayılı kararımızda "...
taĢınması teklif edilen taĢlardan hangileri için böyle bir zorunluluk bulunduğunun, yapılacak
detaylı bir tespit çalıĢması ile belirlenebileceği, herhangi bir taĢıma kararı alınmasından önce
konu hakkında ilgili kurumların (Vakıflar, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, ilçe belediyeleri v.b)
görüĢlerinin ve muvafakatlarının alınması, ilçe belediyelerin sınırları içerisinde kalan niĢan
taĢlarının tespitlerinin yapılarak, ilgili Belediyelerce Kurulumuza iletilmesine karar verildi."
denen niĢan taĢlarından ġiĢli ilçesi sınırları içinde bulunan niĢan taĢlarının taĢınıp
taĢınamayacağının belirlenmesi için gerekli iĢlemlerin yapılmasının istendiği Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.04.2018 tarih ve 75383205-165.02.02-E.330705 sayılı yazısı ve
Müdürlük uzmanlarının 07.05.2018 tarihli raporu, sıra 381, C-5, Müt-30, 34.35.222 (K-26) sayılı
iĢlem dosyaları eĢliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
• Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi, 824 ada, 2 parselde, TeĢvikiye Camisi'nin
avlusunda bulunan, Sultan III. Selim'in tuğrasını taĢıyan niĢan taĢının korunması gerekli kültür
varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine;
• Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi, 824 ada, 2 parselde, TeĢvikiye Camisi'nin
avlusunda bulunan, Sultan II. Mahmud'un tuğrasını taĢıyan niĢan taĢının korunması gerekli kültür
varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine;
• Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi, 844 ada, 24 parselde, Çınar Apartmanı'nın
bahçesinde bulunan, Sultan II. Mahmud dönemine ait niĢan taĢının korunması gerekli kültür
varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine;
• Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi, Valikonağı Caddesi ile Rumeli Caddesi'nin
kesiĢtiği köĢede, 830 ada, 9 parselin önünde yer alan, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.05.1996 tarih ve 7730 sayılı kararıyla yerinde muhafaza
edilmesi gerektiğine karar verilen, Sultan Abdülmecid dönemine ait dikili taĢın koruma grubunun
I olarak belirlenmesine;
• Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi, Harbiye Mahallesi, 777 ada, 22 parselde, Harbiye Polis
Karakolu'nun yanında bulunan, Sultan Abdülmecid dönemine ait dikili taĢın korunması gerekli
kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine;
2863 sayılı yasanın 20. maddesi ve 21.01.2016 tarih ve 4103 sayılı kararımız uyarınca,
anılan niĢan taĢlarından/dikili taĢlardan hangilerinin naklinde zorunluluk görüldüğüne iliĢkin
detaylı bir tespit çalıĢmasının ve konu hakkında ilgili kurumların (Vakıflar, Ġstanbul BüyükĢehir
Belediyesi, ilçe belediyeleri v.b) görüĢlerinin ve varsa muvafakatlarının Kurulumuza iletilmesi
gerektiğine; nakil taleplerinin bu belgelerin iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları
taĢımaları gerekmektedir.
BaĢvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür.
PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; baĢvurdukları birim, bölüm, anabilim
dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiĢ, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, noter veya resmi
kurumlarca onaylanmıĢ öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi,
doçentlik belgesi) ve (Yurt dıĢında alınan diplomaların Y.Ö.K. BaĢkanlığınca verilen denklik
belgesi), yayın listesi (baĢlıca araĢtırma eseri belirtilmiĢ) ile birlikte bilimsel çalıĢma ve
yayınlarını kapsayan eserlerden oluĢan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire
BaĢkanlığına Ģahsen veya posta yoluyla baĢvuracaklardır.
DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ; kadrosuna müracaat edecek adaylar; baĢvurdukları birim,
bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiĢ, yayın listesi, iki adet fotoğraf, nüfus
cüzdanı fotokopisi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgesi
(Yurt dıĢında alınan diplomaların Y.Ö.K. BaĢkanlığınca verilen denklik belgesi), yabancı dil
belgesi, bilimsel çalıĢma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte
Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine Ģahsen veya posta yoluyla baĢvuracaklardır.
Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanların (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.
Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun
olması gerekmektedir.
Telf.: 0478 211 75 19
Birimi
Ġnsani Bilimler
ve Edebiyat
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü/Eski Türk Dili
Anabilim Dalı
Gıda Mühendisliği
Bölümü/Gıda Bilimleri
Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Açıklama
Altayistik ve dil iliĢkileri
alanlarında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Gıda ambalajlama
üzerine çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Sayısal kamera tasarımı
ve görme tabanlı kalite
kontrol sistemleri
konusunda doktora
yapmıĢ olmak
Spor Ġl/Ġlçe müdürlerinin
stratejik yönetim
uygulamaları ve karar
verme yöntemlerinin
belirlenmesi konusunda
doktora yapmıĢ olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü/
Bilgisayar Donanımı
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

3

1

Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği
Bölümü/Spor
Yöneticiliği Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

4

1

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Türk Ġslam sanatları
alanında doktora yapmıĢ
olmak.

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Gürcü Dili ve Edebiyatı
alanında doktora yapmıĢ
olmak.

Doktor
Öğretim
Üyesi

4

1

Rus Dili ve Edebiyatı
alanında doktora yapmıĢ
olmak.

Ġnsani Bilimler
ve Edebiyat
Fakültesi
Ġnsani Bilimler
ve Edebiyat
Fakültesi
Ġnsani Bilimler
ve Edebiyat
Fakültesi

Sanat Tarihi
Bölümü/Türk Ġslam
Sanatları Tarihi
Anabilim Dalı
Gürcü Dili ve
Edebiyatı Bölümü/
Gürcü Dili ve
Edebiyatı anabilim Dalı
Rus Dili ve Edebiyatı
Bölümü/Rus Dil Bilimi
Anabilim Dalı
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ġlan Tarihi

: 19.06.2018

Son BaĢvuru Tarihi : 03.07.2018
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
BaĢvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi
içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1- BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında)
3- Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)
(YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ
olması gereklidir)
7- Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1- BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında)
3- Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi)
(YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ
olması gereklidir)
7- Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1- BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında)
3- Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi)
(YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ
olması gereklidir)
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7- Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
Adayların

Üniversitemize

Ģahsen

veya

posta

yoluyla

baĢvuruda

bulunmaları

gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların
baĢvuruları dikkate alınmayacaktır.
BAġVURU YERĠ VE ĠLETĠġĠM
ĠSTANBUL AYVANSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ
Rektörlük : 444 76 96
Fax

: (212) 621 45 03
Bölüm/

Fakülte
Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Program
Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar
Mühendisliği

Kadro Unvanı

Adet

Bilgisayar Mühendisliği
Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği
Doçent

1

Doktor

Mühendisliği

Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği
1

Mühendislik Fakültesi

Elektronik
Mühendisliği

Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi
Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi
Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi
Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal

Elektrik - Elektronik
Doçent

1

Bilimler Fakültesi

Mühendisliği alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

Doktor
Öğretim Üyesi

Elektrik-Elektronik
1

Profesör

1

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji

Doçent

1

Doktor
Öğretim Üyesi

Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal

Ġngiliz Dili ve

Doktor

Bilimler Fakültesi

Edebiyatı

Öğretim Üyesi

Mühendisliği alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

Mimarlık

Psikoloji

alanında çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.

Mühendisliği
Elektrik

alanında çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.

Bilgisayar

Elektronik

alanında çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.

Elektrik
Mühendislik Fakültesi

KoĢullar

1

Mimarlık alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Psikoloji alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Psikoloji alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Psikoloji alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı

3

alanında çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
1

Dair Yönetmelik
–– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

38

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

39

–– Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında
57

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)

67

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

80

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/22)

93

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/24)

104

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/25)

107

–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/06/2018 Tarihli ve 2018/78, 79, 80 ve 81
111

Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/15358 Başvuru Numaralı
Kararı

115

–– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/16840 Başvuru Numaralı
Kararı

129

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

139

b - Çeşitli İlânlar

153

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr

