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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Maliye Bakanlığından:
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ayrıca kamu işveren sendikalarının yetkilendirilmelerine rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca yetki belgesinin verildiği tarih itibarıyla ihale sözleşmesinin bitimine bir yıldan
az süre kaldığı gerekçesiyle kamu işveren sendikaları tarafından yürütülmeyen ve tüm maddeleri Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmeleri için de fiyat farkı
ödenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Süresi içinde yapılmayan yetkilendirmeler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Alt işverenlerce 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içinde yetkilendirme yapılmamasından dolayı kamu işveren sendikaları tarafından
22/1/2015 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar reddedilen ve tüm maddeleri
Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan veya bağlanacak toplu iş sözleşmeleri için
de fiyat farkı ödenir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/1/2015

29244

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/3/2015

29298
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz piyasası faaliyetlerine ilişkin tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması
ve revizyonuna ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tarifelere ilişkin genel ilkeler ile bağlantı, iletim ve
sevkiyat kontrol, depolama, toptan satış ve perakende satış tarifelerine ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz
Piyasası Hakkında Kanun)’na dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini,
c) Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz
dağıtım tesislerini ve boru hatlarını,
ç) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı
şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi,
d) Depolama şirketi: Doğal gazın depolama faaliyetini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen tüzel kişiyi,
e) Depolama: Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz temininin
azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla doğal gazın,
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasını,
f) İletim hizmet bedeli: İletim şirketinin sunduğu doğal gaz taşıma hizmeti kapsamında,
şebekeden çekilen birim Sm3 doğal gaz için belirlenen bedeli,
g) İletim kapasite bedeli: Tedarikçinin talep ettiği günlük azami doğal gaz miktarının
iletim şebekesine getirdiği yüke ve tedarikçiye ayrılan azami günlük kapasiteye göre belirlenen
bedeli,
ğ) İletim şirketi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,
h) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve
Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,
ı) İthalatçı şirket: Doğal gazın toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere veya ihracatçı
şirketlere satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışından LNG veya gaz formunda
doğal gaz temin edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,
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i) Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nu,
j) Kesintili doğal gaz satışı: İlgili taraflarca, sözleşme koşulları çerçevesinde, doğal gazın kesilebilmesi esasına dayanan satışını,
k) Kesintili taşıma hizmeti: Sistem kullanıcıları ile iletim şirketi arasında, sözleşme koşulları çerçevesinde, doğal gaz taşıma hizmetinin kesilebilmesi esasına dayanan hizmeti,
l) Kesintisiz doğal gaz satışı: Doğal gazın kesintisiz olarak sağlanması esasına dayanan
satışını,
m) Kesintisiz taşıma hizmeti: Sistem kullanıcıları ile iletim şirketi arasında doğal gaz
taşıma hizmetinin kesintisiz olarak sağlanmasını,
n) KUE: Temel Kullanım Usul ve Esaslarını,
o) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ö) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
p) Lisans: Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul
tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,
r) Müşteri: Serbest veya serbest olmayan tüketiciyi,
s) Ödeme bildirimi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile tanımlanan
fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile diğer mevzuat uyarınca kabul edilen ödeme belgelerini,
ş) Parametre: Tarife hesaplamalarında, ilgili mevzuat uyarınca uygulanan formüllerde
yer alan ve tarife uygulama dönemi süresince geçerli olan değerleri,
t) Piyasa faaliyeti: Doğal gazın iletim, dağıtım, toptan satış, ithalat, ihracat ve LNG
tesislerinde sıvı olarak veya yer altı ve yer üstü tesislerinde gaz veya sıkıştırılmış gaz olarak
depolanması dahil olmak üzere alımı, satımı veya hizmet ve ticari faaliyetleri ile bu faaliyetlere
ilişkin işlemlerden oluşan faaliyeti,
u) Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ü) Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi
veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek
veya tüzel kişiyi,
v) Sistem kullanım bedeli: Dağıtım şirketinin bir kWh doğal gazın müşteriye sunumu
karşılığında elde edeceği; birim hizmet bedeli, amortisman bedelleri ve diğer faktörleri içeren,
belli bir tüketim aralığındaki müşteriler tarafından ödenen, “birim hizmet ve amortisman bedeli” ya da “taşıma bedeli”ni,
y) Standart metreküp (Sm3): On beş santigrat derece (15oC) sıcaklıkta ve bir virgül sıfır
bin üç yüz yirmi beş (1,01325) bar mutlak basınçta 1 m3 (bir metreküp)’lük hacim dolduran,
su buharı içermeyen ve üst ısıl değeri 9155 (dokuz bin yüzelli beş) kcal olan doğal gaz miktarını,
z) ŞİD: 26/10/2002 tarihli ve 24918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği uyarınca, iletim şirketlerince hazırlanan ve Kurul
tarafından onaylanan şebeke işleyişine ilişkin düzenlemeleri,
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aa) Tarife uygulama dönemi: İlgili tarifenin yürürlükte olacağı, Kurul tarafından onaylanmış süreyi,
bb) Tarife: Doğal gazın iletimi, dağıtımı, LNG veya gaz olarak depolanması ve satışı
ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,
cc) Tedarikçi: Serbest tüketicilere, toptan satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı
şirketlere, CNG dağıtımı, iletimi ve satışı şirketlerine ve dağıtım şirketlerine doğal gaz satan
ithalatçı şirketleri, toptan satış şirketleri ve üretim şirketlerini,
çç) Ters yönde taşıma hizmeti: Ulusal iletim şebekesinde akış yönünün tersine yapılan
taşıma hizmetini,
dd) TÜFE: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksini,
ee) Ulusal iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek basınçlı
boru hatlarını,
ff) Verimlilik hedefi: Dağıtım şirketlerinin verimliliğinin arttırılmasının teşvik edilmesi
için; yurt içi ve/veya yurt dışı benzer uygulamalar göz önüne alınarak yüzde cinsinden tespit
edilen parametre kapsamında belirlenen hedefi,
gg) Yi-ÜFE: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak ilan
edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili
mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarife Türleri ve Genel İlkeler
Tarife türleri
MADDE 5 – (1) Piyasa faaliyeti kapsamında bu Yönetmelikte düzenlenen tarife türleri
aşağıdadır:
a) Bağlantı tarifeleri,
b) İletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri,
c) Depolama tarifesi,
ç) Toptan satış tarifesi,
d) Perakende satış tarifesi.
Genel ilkeler
MADDE 6 – (1) Tarifelerin düzenlenmesinde, doğal gazın müşterilere güvenilir, yeterli,
kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak sunulması, mali açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması,
yatırıma imkân sağlayacak makul ölçüde kârlılık, rekabetin gelişiminin desteklenmesi, ekonomik verimlilik ve rekabet artışından sağlanan faydanın müşterilere yansıtılması, çapraz sübvansiyon yapılmaması, teşvik esaslılık, eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması ve şeffaflık
ilkeleri esas alınır.
(2) Tarifelerde, tüzel kişilerin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir
unsura yer verilmez.
(3) Tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişilere uygulanan idari para cezaları hazırlanacak
tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz.
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(4) Tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen bedeller
haricinde hiçbir bedel uygulayamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Talep Edilecek Bilgi ve Belgeler, Tarife Başvurusu, Onayı ve Revizyonu
Talep edilecek bilgi ve belgeler
MADDE 7 – (1) Tarifelerin belirlenmesi ve revizyonu amacıyla, tarifeleri düzenlemeye
tabi tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak hazırlanan aşağıdaki
bilgi ve belgelerden Kurumca istenenlerin sunulması zorunludur:
a) Geçmiş yıllara ait mali tablolar,
b) Bir sonraki uygulama dönemine ilişkin gelir-gider ve maliyet tahminleri,
c) Geçmiş yıllara ait tüketim ve satış gerçekleşmeleri ile satışlara ilişkin tahakkuk ve
tahsilat tutarları,
ç) Bir sonraki uygulama dönemine ilişkin tüketim ve satış öngörüleri,
d) Geçmiş yıllara ait yatırım gerçekleşmeleri,
e) Bir sonraki uygulama dönemine ilişkin yatırım planları,
f) Hizmet kalitesine ilişkin bilgiler.
(2) Kurum tarife çalışmalarına esas olmak üzere, birinci fıkrada sayılanlara ilaveten
gerekli gördüğü her türlü ek bilgi ve belgeyi lisans sahibi tüzel kişilerden isteyebilir ve ilgili
tüzel kişileri doğrudan görüşmeye çağırabilir.
Tarife başvurusu ve onay
MADDE 8 – (1) Kurul tarafından onaylanan tarifeler ve belirlenen usul ve esaslar, ilgili
tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
(2) İlgili tüzel kişilerce hazırlanacak tarife önerileri ile 7 nci maddede belirtilen bilgi
ve belgeler, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen süreler içerisinde Kuruma sunulur. Kurum ilgili
tüzel kişilerin mali verileri ve tarife önerileri ile piyasa verilerinden hareketle tarifeleri belirler
ve Kurul onayına sunar. Onaylanan tarifeler tarife uygulama dönemi boyunca ilgili tüzel kişiler
tarafından uygulanır.
(3) Usulüne uygun olarak yapılmadığı tespit edilen tarife başvuruları, eksiklikler giderilene kadar işleme konulmaz ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirimde bulunularak, eksikliklerin giderilmesi amacıyla süre verilir. Tüzel kişinin başvurusunu zamanında yapmaması
ve/veya eksiklikleri öngörülen sürede gidermemesi halinde tarifeler Kurul tarafından resen belirlenebilir. Ayrıca, ilgili tüzel kişi hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
(4) İlgili tüzel kişiler, Kurul tarafından onaylanan güncel ve geçmiş tarifelerini, Kurumca belirlenen çerçevede kamuoyuna duyurmakla ve internet sayfalarında yayımlamakla
yükümlüdür.
Mücbir sebepler ve tarife onayı
MADDE 9 – (1) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebepler ortadan
kalkana ve yeni tarifeler onaylanana kadar tarifeler Kurul tarafından resen belirlenir. Söz konusu uygulamanın tarifelere olan etkisi cari ve/veya bir sonraki tarife uygulama dönemine yansıtılır.
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Tarife revizyonu
MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda,
ilgili tüzel kişinin talebi üzerine veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde tarife uygulama dönemine ilişkin belirlenmiş olan parametrelerde değişiklik yapılması için inceleme başlatılır:
a) İlgili mevzuatın yanı sıra yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerinde tarifeleri açıkça
etkileyebilecek değişikliklerin olması,
b) Lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması,
c) Mücbir sebep hallerinde veya bu hallerin sona ermesi durumunda.
(2) Birinci fıkra kapsamında başlatılan inceleme sonucunda, birinci fıkrada sayılan hallerin tarifelere esas parametreleri etkilediğinin tespit edilmesi halinde, etkilenen parametrelerde
gerekli değişiklikler yapılır. Söz konusu değişikliklerin tarifelere olan etkisi cari ve/veya bir
sonraki tarife uygulama dönemine yansıtılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarifeler
Bağlantı tarifeleri
MADDE 11 – (1) Bağlantı tarifeleri, iletim veya dağıtım sistemine bağlantı karşılığında
oluşan ve iletim ya da dağıtım şirketi tarafından iletim veya dağıtım sistemine bağlantısı yapılan
gerçek veya tüzel kişiye tahakkuk ettirilen bağlantı bedeli ile bu bedellerin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan oluşur.
(2) İletim sistemine bağlantı karşılığında iletim şirketi tarafından serbest tüketicilere
tahakkuk ettirilecek bağlantı bedeli, ŞİD hükümleri çerçevesinde ve bağlantı için eşit durumda
olan serbest tüketiciler arasında ayrım yapılmaması ilkesi esas alınarak, iletim şirketi ile serbest
tüketici arasında serbestçe belirlenir.
(3) Dağıtım sistemine bağlantı karşılığında dağıtım şirketi tarafından serbest tüketicilere
tahakkuk ettirilecek bağlantı bedeli, bağlantı için eşit durumda olan serbest tüketiciler arasında
ayrım yapılmaması ilkesi esas alınarak, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
uygulanır.
(4) Dağıtım şirketi tarafından sorumluluk alanı içindeki abonelere, Kurul tarafından
onaylanan sabit bağlantı tarifeleri uygulanır.
(5) Dağıtım şirketi tarafından bağlantıya ilişkin Kurul izni alınmak suretiyle, sorumluluk
alanı dışındaki müşterilere yapılan bağlantılarda bağlantı bedeli, ilgili taraflar arasında serbestçe
belirlenir.
İletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri
MADDE 12 – (1) İletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri; üretilen, ithal veya ihraç edilen
doğal gazın nakli için iletim şebekesinden yararlanan eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin
uygulanacak ve ŞİD kapsamında tanımlanan iletim bedeli, sevkiyat kontrolüne ilişkin bedeller
ile tarifelerin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan oluşur.
(2) İletim bedeli, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak sabit ve değişken maliyetlerinin karşılanması ve yatırımların sürdürülmesi için makul bir getiri elde edilmesine izin verilecek şekilde belirlenir.
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(3) İletim bedeli, iletim kapasite bedeli ve iletim hizmet bedelinden oluşur. İlgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak belirlenen iletim bedeli, iletim şirketi tarafından tedarikçiye
tahakkuk ettirilir.
(4) İletim şirketi Kuruma sunacağı tarife önerisinde; ters yönde, kesintili, kesintisiz ve
benzeri taşıma hizmetleri için farklı tarifeler önerebilir.
(5) İletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri kapsamındaki bedeller, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar ile ŞİD hükümleri esas alınarak hesaplanır.
(6) Kurum, transit doğal gaz iletiminin teşvik edilmesi amacıyla transit iletim tarifelerini
yurt içi iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme yetkisine sahiptir.
Depolama tarifesi
MADDE 13 – (1) Depolama tarifesi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile yer altı doğal
gaz depolama hizmeti karşılığında oluşan ve depolama şirketi tarafından depolama hizmeti verilen tüzel kişiye tahakkuk ettirilen bedeller ile bu bedellerin uygulanmasına ilişkin hüküm ve
şartlardan oluşur.
(2) Depolama bedellerinin, depolama lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından işletilen depolama tesislerine ilişkin olarak Kurul tarafından onaylanmış KUE ile ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde ve eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması ilkesi esas alınarak, depolama şirketi
ile hizmet alan tüzel kişi arasında serbestçe belirlenmesi esastır.
(3) Depolama tarifeleri, ülkedeki depolama kapasitesi yeterli seviyeye ulaşıncaya kadar
Kurul tarafından belirlenebilir. Bu durumda tarifeler, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar
ile KUE hükümleri kapsamında tespit edilir.
(4) Depolama bedelleri, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak sabit ve değişken
maliyetlerin karşılanması ve yatırımların sürdürülmesi için makul bir getiri elde edilmesine
izin verilecek şekilde belirlenir.
Toptan satış tarifesi
MADDE 14 – (1) Toptan satış tarifelerinde, hakim durumun kötüye kullanılmaması,
doğal gaz arz güvenliği ve düzenliliğinin sağlanması ile Kurulun bu konuda belirleyeceği diğer
ilkelere uyulması esastır.
(2) Doğal gaz toptan satış fiyatları bu ilkeler çerçevesinde doğal gaz alım satımı yapan
taraflar arasında Kurul onayı olmaksızın ve/fakat Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara
uygun olmak kaydıyla serbestçe belirlenir.
Perakende satış tarifeleri
MADDE 15 – (1) Dağıtım şirketinin uygulayacağı perakende satış fiyatı, birim doğal
gaz alım fiyatı, sistem kullanım bedeli ile vergi ve vergi benzeri mali yükümlülüklerden oluşur.
Bu fiyat, dağıtım şirketinin uygulayacağı perakende satış fiyatının üst sınırını oluşturur. Dağıtım
şirketi müşterilerden, ilgili mevzuatta belirlenen bedeller hariç olmak üzere, perakende satış
fiyatının dışında herhangi bir ad altında bedel talep edemez.
(2) Sistem kullanım bedeli, müşterilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ve/veya
Kurul tarafından belirlenen tüketim kademeleri dikkate alınarak ilgili tüzel kişi için belirlenen
verimlilik hedeflerine ulaşılması ölçüsünde, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak sabit
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ve değişken maliyetlerin karşılanması ve yatırımların sürdürülmesi için makul bir getiri elde
edilmesine izin verilecek şekilde Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tespit
edilir.
(3) Dağıtım şirketlerinin bir tedarikçiden doğal gaz alan serbest tüketiciler için uygulayacağı sistem kullanım bedeli, Kurul tarafından belirlenen bedeli geçemez.
(4) Dağıtım şirketi sistem kullanım bedeli uygulamalarında kendi müşterileri ile bir tedarikçiden doğal gaz alan serbest tüketiciler arasında ayrım yapamaz.
(5) Kurul belirlenecek olan sistem kullanım bedelini, tüketim miktarlarını ve/veya müşteri gruplarını dikkate alarak kendi içinde kademelendirebilir. Kurul tarafından dağıtım bölgelerinin özellikleri dikkate alınarak farklı kademeler belirlenebilir.
(6) Dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi dışında bağlantı yaptığı müşteriler için uygulayacağı sistem kullanım bedeli, Kurul tarafından belirlenen bedeli geçemez.
(7) Sistem kullanım bedeli dağıtım şirketi tarafından;
a) Doğal gazı dağıtım şirketinden satın alan müşteriler için doğrudan müşterilere,
b) Tedarikçiler tarafından dağıtım şebekesi vasıtasıyla müşterilere doğal gaz satışı yapılması durumunda ilgili müşterinin tedarikçilerine,
tahakkuk ettirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Enflasyon oranı
MADDE 16 – (1) Tarife hesaplamalarında dikkate alınacak enflasyon oranının tespitinde TÜFE ve/veya Yi-ÜFE esas alınır.
Tarifelerin uygulanması
MADDE 17 – (1) Tarifelerin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlar, her bir tarife türü
için Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.
Tarifeye esas birimler
MADDE 18 – (1) İlgili tüzel kişiler, tarifelerindeki bedelleri, bağlantı bedeli hariç,
enerji (kWh) ve 9155 kcal/m3 üst ısıl değer esas alınarak hacim (Sm3) bazında gösterir.
(2) İlgili tüzel kişilerce tahakkuk ettirilen bedellere esas doğal gaz miktarının tespitinde
doğal gazın özellikleri ve m3 cinsinden hacmi esas alınır. Doğal gazın ISO 6976 standardına
göre bulunan üst ısıl değeri ile Sm3 cinsinden tespit edilen hacminin çarpımı sonucu bulunan
enerji miktarı kWh cinsine çevrilerek belirlenir.
Vergi ve vergi benzeri mali yükümlülükler
MADDE 19 – (1) Tüzel kişiler, tahsilatına aracı oldukları vergi ve vergi benzeri mali
yükümlülükleri, ilgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadıkça, düzenledikleri ödeme bildirimlerinde ayrı olarak gösterir.
Lisans iptali halinde uygulanacak hükümler
MADDE 20 – (1) İlgili tüzel kişilerin lisanslarının sona ermesi veya iptali halinde, Kurulca hizmetin aksamaması için önceden alınacak tedbirler kapsamında, Kurum tarafından uygulanan tarifelere yönelik gerekli revizyon veya güncellemeler yapılabilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 22 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından uygulanacak
bedeller
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) DAG/183-33/028 numaralı dağıtım lisansı sahibi İzmit Gaz
Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından özelleştirme tarihinden başlamak ve sekiz
(8) yıl boyunca geçerli olmak üzere, sistem kullanım bedelleri olarak; aboneler için 1615 sayılı
Kurul Kararı ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli, serbest tüketiciler için aynı Kurul Kararı ile belirlenen taşıma bedeli uygulanır.
Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
tarafından uygulanacak bedeller
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) DAG/1298/162 numaralı dağıtım lisansı sahibi Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından, hisselerinin özelleştirilmesine dair hisse satış sözleşmesinin imza tarihini takip eden sekiz yıl süresince geçerli
olmak üzere sistem kullanım bedelleri; 4646 sayılı Kanun ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli ve taşıma bedeli adı altında uygulanır. Aynı süre boyunca, birim hizmet ve amortisman bedeli ile taşıma bedeli uygulamasında 800.000 Sm3 tüketim miktarı dikkate alınır.
İhale şartnamelerinde belirlenen sürede uygulanacak bedeller
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kurumun yaptığı ihale sonucunda şehir içi doğal gaz dağıtım
lisansı alan tüzel kişilerin ihale şartnamelerinde belirlenen süre boyunca abonelerine uygulayacakları perakende satış fiyatı; birim doğal gaz alım fiyatı, sistem kullanım bedeli ile vergi
ve vergi benzeri mali yükümlülükler toplamından oluşan perakende satış fiyatı üst sınırını geçemez. Bu tüzel kişilerin ihale şartnamelerinde belirlenen süre boyunca uygulayacağı sistem
kullanım bedeli ihalede teklif etmiş oldukları birim hizmet ve amortisman bedeline eşittir. Bu
tüzel kişilerce serbest tüketicilere uygulanacak sistem kullanım bedeli ihalede teklif etmiş oldukları birim hizmet ve amortisman bedeli üst sınırını geçemez.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki tüzel kişilerin abonelere yapacakları bağlantı karşılığında
uygulayacakları abone bağlantı bedeli, ihale şartnamelerinde belirlenen süre boyunca uygulanmak üzere, ihalede teklif etmiş oldukları abone bağlantı bedeli üst sınırını geçemez.
Tüketim kademesi uygulaması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Kurul tarafından sistem kullanım bedellerine ilişkin uygulamalar belirlenene kadar, 800.000 Sm3 tüketim miktarının altında tüketimi olan müşterilere
birim hizmet ve amortisman bedeli, bu miktarın üzerinde tüketimi olan müşterilere taşıma bedeli uygulanır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/39)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Betareks Metalize İplik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
(Betareks), Beymaks Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Beymaks) ve Simfleks
Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Simfleks) tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC),
Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan), Güney Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ve Çin Tayvanı
(Tayvan) menşeli, 5605.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “metalize iplik”lere yönelik dampinge karşı önlemin uygulamadan kalkması durumunda önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiaları çerçevesinde
yapılan başvuruya istinaden, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin
(Yönetmelik) 35 inci maddesi çerçevesinde başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması
(NGGS) kapsamında alınacak kesin karara temel teşkil edecek bilgi ve bulguları ortaya koymaktır.
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) Betareks: Betareks Metalize İplik ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketini,
c) Beymaks: Beymaks Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini,
ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
f) Güney Kore: Güney Kore Cumhuriyetini,
g) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,
ğ) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,
h) Simfleks: Simfleks Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ı) Tayvan: Çin Tayvanını,
i) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
j) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini (International Trade Center),
k) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Meri önlem ve nihai gözden geçirme soruşturması
MADDE 4 – (1) 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/19) kapsamında ÇHC,
Hindistan, Güney Kore ve Tayvan menşeli 5605.00 GTP’si altında sınıflandırılan “dokumaya
elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki
metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri”ne yönelik 2,2 ABD doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
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(2) Müteakiben, Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 18/12/2008
tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/39) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün
yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru
ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur. Bu kapsamda, 17/9/2009 tarihli
ve 27352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2009/32) ile başlatılan NGGS, 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2010/21) ile önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.
(3) Benzer şekilde, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 21/3/2015 tarihli ve 29302
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu
kapsamda, ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(4) Bu kapsamda, yerli üretim dalını temsilen Betareks, Beymaks ve Simfleks firmaları,
2010/21 sayılı Tebliğde belirtilen önlemin uygulamadan kalkması halinde önleme konu üründe
dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddialarını ortaya koyarak, Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde önleme konu ürün ve ülkeler için bir NGGS açılması talebinde bulunmuşlardır.
(5) Söz konusu başvuru, Katasa Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Ram Fil İplik ve Tekstil
Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Güray Fantezi İplik San. Tic. Ltd. Şti., Canerler Tekstil Turizm Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti., Özvaycan Tekstil Ticaret San. Ltd. Şti., Prusa Metalize İplik
Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ve Hira Mensucat Kumaş Tekstil Demir Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından desteklenmiştir.
(6) Bu kapsamda, yerli üreticilerin bahse konu başvurusu üzerine ÇHC, Hindistan, Güney Kore ve Tayvan menşeli 5605.00 GTP’si altında sınıflandırılan metalize ipliklere yönelik
olarak 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/33) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalı
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde başvuru
sahibi Betareks, Beymaks ve Simfleks firmalarının yerli üretim dalını temsil niteliği değerlendirilmiş ve söz konusu firmaların anılan yasal hükümler çerçevesinde yerli üretim dalını temsil
niteliğini haiz olduğu değerlendirilmiştir. Bu Tebliğin ilgili bölümlerinde anılan firmalar “yerli
üretim dalı” olarak anılacaktır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Hindistan, Güney Kore ve Tayvan’da yerleşik bilinen
üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara
iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC, Hindistan ve Güney Kore’nin Ankara Büyükelçilikleri
ile Tayvan’ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde
bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış
olup, tarafların süre uzatımına yönelik talepleri olmamıştır.
(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
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(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 19 ithalatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Soruşturma kapsamında, toplam 5 ithalatçı
firma tarafından soru formları yanıtlanarak Bakanlığa iletilmiş, yanıtlanan soru formları incelenmiştir.
(6) ÇHC’de yerleşik, tespit edilen 7 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin
bildirim gönderilmiştir. Diğer taraftan, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.
(7) Hindistan’da yerleşik, tespit edilen 5 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına
ilişkin bildirim gönderilmiştir. Diğer taraftan, Hindistan’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan
soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.
(8) Güney Kore’de yerleşik tespit edilen 1 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına
ilişkin bildirim gönderilmiştir. Diğer taraftan, Güney Kore’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.
(9) Tayvan’da yerleşik, tespit edilen 3 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. Diğer taraftan, Tayvan’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru
formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.
(10) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim Raporu” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.
(11) Tarafların soruşturma süresince ortaya koydukları tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden nesnel, somut ve doğrulanabilir olanları bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değerlendirilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalı nezdinde
yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün 5605.00 GTP’si altında yer alan “Dokumaya
elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki
metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri”dir.
(2) Soruşturma konusu ürünün sektörde bilinen adı “simli iplik”tir. Bu ürün, vakum altında yapılan proses sonrası PET filmlere suni yolla metalize görünümü verilmesi veya şeffaf
PET filmin sedef görünümlü filmler ile lamine edilmesi veya şeffaf filmlerin kendisinin gümüş,
sedef veya şeffaf görünümünde veya farklı renklere boyanıp kesilmesi ile iplik haline getirilmiş
parlak renklere sahip bir iplik çeşididir. Tekstil sektöründe dokuma, triko, halı örgü ve nakış
üretimlerinde kullanılmaktadır.
(3) Gerçekleştirilen incelemeler çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından imal edilen
benzer ürün ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürün arasında teknik
ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları bakımından
benzer özelliklerin söz konusu olduğu ve soruşturma konusu ürünün yerli üretim dalı tarafından
imal edilen ürünle doğrudan rekabet içinde bulunduğu ve bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü
maddesi çerçevesinde yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürünün “benzer ürün” olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.
(4) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas
olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kayıtlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve karşılığı
eşya tanımıdır.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 9 – (1) Soruşturma kapsamında, gözden geçirme dönemi olarak 1/1/201231/12/2014 yılları tespit edilmiş olup, zarar incelemeye ilişkin verilerin toplanması ve analiz
için anılan dönem temel alınmıştır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma kapsamında
damping marjı hesaplanmamıştır. Öte yandan Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmünce mevcut
önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam edip etmeyeceği hususu incelenmiştir.
(2) Bu tespitler için 1/1/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem dikkate alınmıştır.
Soruşturma konusu ülkede yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti
MADDE 11 – (1) Önlem konusu ürünün küresel üretimi ve üretim kapasitesine ilişkin
ilk kaynaktan bilgiler sağlanamadığından, anılan ürünün uluslararası ticaretine ilişkin dış ticaret
verileri dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, UTM’nin önlem konusu ürünün genel ihracatı ve önlem konusu ülkelerden ihracatına ilişkin 2012-2014 yılları ihracat rakamları incelenmiştir.
(2) Bu bağlamda dünya metalize iplik ihracatı 2013 yılında 2012 yılına kıyasla miktar
bazında %7 oranında artarak 19.765 ton (241,3 milyon ABD doları); 2014 yılında ise 2013 yılına kıyasla %22 oranında artış ile 25.923 ton (274,3 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2014 yılında bahse konu ürünün ihracatında öne çıkan ülkeler, miktar bazında
%52 oranında (13.553 ton) pay ile ÇHC, %12’lik pay (3.162 ton) ile Hindistan, %8’lik pay
(2.077 ton) ile İtalya, %7’lik pay (1.749 ton) ile Türkiye ve %4’lük pay (1.079 ton) ile Polonya’dır.
(4) Değer temelinde bakıldığında ise yukarıda yapılan sıralamanın değişiklik gösterdiği,
Çin ve Hindistan’ın anılan ürünün ihracatındaki paylarının azaldığı görülmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında anılan ürünün ihracatında değer olarak öne çıkan ülkeler %36’lık pay
(95,6 milyon ABD doları) ile ÇHC, %9’luk pay (22,9 milyon ABD doları) ile Japonya, her biri
için %7’lik pay olmak üzere Belçika (25,1 milyon ABD Doları) ve Fransa (19,1 milyon ABD
doları) ve %6’lık pay (16,8 milyon ABD doları) ile ABD’dir. Türkiye değer temelinde yapılan
sıralamada %4’lük pay (10,7 milyon ABD doları) ile 10. sıraya gerilemektedir.
(5) Ülkelerin miktar ve değer bazında yapılan ihracatları karşılaştırıldığında, ÇHC ve
Hindistan’ın dünya pazarında en etkili ülkeler olduğu, diğer taraftan anılan iki ülke tarafından
piyasaya sunulan ürünlerin daha düşük birim fiyatlı ürünler olduğu anlaşılmaktadır.
(6) UTM verilerine göre dünya birim ihraç fiyatı 2014 yılında 2013 yılına oranla
%16 oranında düşüş göstererek 10,42 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. En büyük ihracatçı
durumundaki ÇHC’de ise birim ihraç fiyatı bir önceki yıla oranla %1 oranında azalma ile 7,06
ABD doları/kg; diğer büyük ihracatçı durumunda olan ve Türkiye’ye en çok ihracatı gerçekleştiren ülke olan Hindistan menşeli ürünlerin birim fiyatı ise %34 oranında azalarak 3,72 ABD
doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
(7) Soruşturma konusu ülkeler dışında kalan diğer ülkeler menşeli ihracata bakıldığında
ise, anılan ihracatın dünya ihracatı içerisinde değer bakımından payının %3 (8.782 ton) seviyesinde olduğu, buna karşılık miktar olarak ihracatın payının ise %59 (159 milyon ABD Doları)
seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, diğer ülkeler menşeli ürünlerin birim fiyatlarının yüksek olduğu, soruşturma kapsamı ülkelerin ise diğer ülkelere göre daha düşük birim
fiyatlı ürün ihracatı gerçekleştirdikleri değerlendirilmektedir.
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(8) Bu tespitlerle birlikte ilk soruşturma kapsamında tespit edilen ihraç birim fiyatları
ve 2,2 ABD doları/kg tespit edilen dampinge karşı önlemin seviyesi de dikkate alındığında,
bahse konu önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda, soruşturma konusu ülkeler menşeli
söz konusu ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerindeki olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti
MADDE 12 – (1) ÇHC metalize iplik ihracatının bahse konu ürünün toplam dünya ihracatı içerisindeki payı 2014 yılında miktar olarak % 52 (13.553 ton), değer bakımından ise
%36 (95,6 milyon ABD Doları) olup; bu kapsamda, ÇHC’nin dünya metalize iplik pazarında
üretim, kapasite ve dış ticaret bakımından birinci sırada olduğu görülmektedir.
(2) ÇHC’nin 2012-2014 yılları metalize iplik ihracatı incelendiğinde anılan ihracatın
miktar olarak 2013 yılında bir önceki yıla göre %8, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre
%17,3 oranında arttığı ve 2014 yılında 13.553 ton (95,6 milyon ABD Doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(3) 2012-2014 yılları arasında ÇHC’nin dünya ihraç birim fiyatlarının (sırasıyla 6,57,
7,13 ve 7,06 bin ABD doları/ton), dünya ihraç birim fiyatlarının (sırasıyla 12,2, 12,4 ve 10,6
bin ABD doları/ton) altında kaldığı dikkate alındığında, mevcut damping önleminin yürürlükten
kalkması durumunda fiyatlarda gözlemlenen bu eğilimin yerli üretim dalının, iç pazardaki rekabet kabiliyetini önemli biçimde azaltacağı mütalaa edilmektedir.
Hindistan’da yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti
MADDE 13 – (1) Hindistan metalize iplik ihracatının, dünya ihracatı içerisindeki payının 2014 yılında miktar bazında %12 (3.162 ton), değer bazında ise %4 (11,7 milyon ABD
doları) olduğu görülmektedir.
(2) Hindistan’ın 2012-2014 yılları metalize iplik ihracatının genel seyrine bakıldığında
ise anılan ihracatın miktar olarak 2013 yılında bir önceki yıla oranla %15, 2014 yılında ise bir
önceki yıla oranla %133 arttığı ve 2014 yılında 3.162 ton (11,7 milyon ABD doları) olarak
gerçekleştiği görülmektedir.
(3) 2012-2014 yılları arasında Hindistan’ın dünya ihraç birim fiyatlarının (sırasıyla
5,47, 5,62 ve 3,72 bin ABD doları/ton) dünya genel ihraç birim fiyatlarının (sırasıyla 12,2,
12,4 ve 10,6 bin ABD doları/ton) altında kaldığı dikkate alındığında, mevcut damping önleminin yürürlükten kalkması durumunda fiyatlarda gözlemlenen bu eğilimin yerli üretim dalının,
iç pazardaki rekabet kabiliyetini önemli biçimde azaltacağı mütalaa edilmektedir.
Tayvan’da yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti
MADDE 14 – (1) Tayvan’ın metalize iplik ihracatının, dünya ihracatı içerisindeki payının 2014 yılında miktar (137 ton) ve değer temelinde (2,4 milyon ABD doları) %1 olduğu
görülmektedir.
(2) Anılan ülkenin 2012-2014 yılları metalize iplik ihracatının genel seyrine bakıldığında ise anılan ihracatın miktar olarak 2013 yılında bir önceki yıla oranla %31, 2014 yılında
ise bir önceki yıla oranla %47 oranında azaldığı ve 137 ton (2,4 milyon ABD doları) olarak
gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Soruşturma döneminde Tayvan menşeli dünya metalize iplik ihracatının birim fiyatları incelendiğinde, anılan fiyatların sırasıyla 12,6 ABD doları/kg, 11,7 ABD doları/kg ve
17,7 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Güney Kore’de yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti
MADDE 15 – (1) Güney Kore metalize iplik ihracatının, dünya ihracatı içerisindeki
payının 2014 yılında miktar olarak (208 ton) %1, değer bakımından (3 milyon ABD doları)
ise %1’in altında olduğu görülmektedir.
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(2) Anılan ülkenin 2012-2014 yılları metalize iplik ihracatının genel seyrine bakıldığında ise anılan ihracatın miktar olarak 2013 yılında bir önceki yıla oranla %55, 2014 yılında
ise bir önceki yıla oranla %27 oranında azalma gösterdiği ve 2014 yılında 208 ton
(3 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Soruşturma döneminde Güney Kore menşeli dünya metalize iplik ihracatının birim
fiyatları incelendiğinde, anılan fiyatların sırasıyla 14,1 ABD doları/kg, 13,2 ABD doları/kg ve
14,8 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Dampingin devamına veya yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin değerlendirmeler
MADDE 16 - (1) Yukarıda sunulan veriler dikkate alındığında ÇHC ve Hindistan’ın
soruşturma konusu üründe dünya pazarında en üst sırada yer alan ülkeler olduğu ve
2012-2014 yıllarında pazar paylarını hem miktar hem de değer bazında önemli oranlarda artırdıkları görülmektedir. Anılan ülkelerin Türkiye’ye ihracat değerlerine bakıldığında ise, 2012-2014
yılları arasında mevcut önleme karşın bu iki ülke menşeli ithalatın arttığı görülmekte olup, anılan ülkelerin Türkiye metalize iplik ithalatı içerisindeki payı %95’tir.
(2) Ayrıca, anılan ülkelerin dünya ihraç birim fiyatlarına bakıldığında, birim ihraç fiyatların dünya ortalama birim ihraç fiyatlarının altında kaldığı görülmektedir. Benzer şekilde
ÇHC ve Hindistan’ın Türkiye’ye birim ihraç fiyatlarına bakıldığında, anılan birim fiyatların
soruşturma konusu ülkeler haricinde kalan diğer ülke menşeli ihracatın Türkiye’ye ihraç birim
fiyatlarının altında kaldığı görülmektedir.
(3) Soruşturma konusu ülkelerden Tayvan’ın nihai bildirime yönelik görüşleri anılan
ülkenin Ekonomi ve Kültür Misyonu tarafından Bakanlığa iletilmiş olup; anılan görüşlerde soruşturma döneminde Tayvan’ın Türkiye’ye soruşturma konusu ürün ihracatının, toplam ihracat
içerisindeki payının %1 olduğu; bu miktarın DTÖ Anti-Damping Anlaşmasının Madde 5.8. inde
belirtilen %3’lük oranın altında kaldığı ifade edilerek Tayvan’ın soruşturma kapsamı dışında
tutulması gerektiği belirtilmiştir.
(4) Bahse konu talep değerlendirilmiş olup; uygun görülmemiştir. Zira, yürütülmekte
olan NGGS çerçevesinde meri önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya tekrarlanmasının muhtemel olup olmadığı incelenmekte olup soruşturma
konusu ülkelerin tüm ithalat içindeki paylarının %3 seviyesinin altında olması halinde dahi bu
durumun NGGS kapsamındaki tespitlere halel getirmeyeceği değerlendirilmiştir.
(5) Bu itibarla, Tayvan menşeli ithalatın payının düşük olmasında mevcut dampinge
karşı önlemin etkili olduğu düşünülmekte olup, Tayvan’a karşı önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda anılan ülke menşeli ithalatta tekrar artış yaşanabileceği ve bunun yerli üretim
dalı üzerindeki zararın devamına ya da yeniden meydana gelmesine sebep olabileceği değerlendirilmiştir.
(6) Yukarıda sıralanan hususlara ek olarak, mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve
idari altyapısını teşkil eden esas soruşturma kapsamında, soruşturma konusu ürün için soruşturmaya konu ülkeler temelinde CIF bedelin yüzdesi olarak %74 ila %123 arasında değişen
oranlarda tespit edilen dampinge karşı önlemin büyüklüğü dikkate alındığında, mevcut önlemin
yürürlükten kaldırılması halinde dampingli ithalatın devamı ya da tekrarının muhtemel olduğuna ilişkin somut, nesnel ve kanıtlanabilir verilerin mevcut olduğu saptanmıştır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelebilme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke
menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir
artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2012-2014 yılları olarak belirlenmiştir.
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(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan
ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri dikkate alınmıştır.
İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 18 – (1) 2012-2014 yılları arasında gerçekleşen metalize iplik ithalat verilerine bakıldığında, söz konusu ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar temelinde %135
oranında artarak 4.738 ton, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %5 oranında azalarak 4.510
ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(2) Ürünün değer olarak ithalatına bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki
yıla oranla %92 oranında artarak 19,8 milyon ABD doları, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla
%4 oranında azalarak 19 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ÇHC menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 19 – (1) 2012-2014 yıllarında ÇHC’den yapılan metalize iplik ithalatı sırasıyla 208 ton (1,4 milyon ABD Doları), 77 ton (556 bin ABD doları) ve 203 ton (1,6 milyon
ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.
(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar olarak %63
oranında azaldığı, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %163 oranında artış gösterdiği görülmektedir. İthalatın değer temelinde değişimine bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir
önceki yıla oranla %61 oranında azaldığı, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %180 oranında
artış gösterdiği görülmektedir.
(3) ÇHC’den gerçekleştirilen metalize iplik ithalatının anılan ürünün tüm ülkelerden
ithalatı içerisindeki payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %10, %2 ve %5’tir. Anılan ülke menşeli
ithalatın genel ithalat içerisinde değer temelinde payı ise sırasıyla %14, %3 ve %8 olarak gerçekleşmiştir.
Hindistan menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 20 – (1) 2012-2014 yıllarında Hindistan’dan yapılan metalize iplik ithalatı
sırasıyla 1.747 ton (6,6 milyon ABD doları), 4.585 ton (17 milyon ABD doları) ve 4.120 ton
(14,5 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.
(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar temelinde
%162 oranında arttığı, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %10 oranında azaldığı görülmektedir. Değer temelinde ithalatın değişimine bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki
yıla oranla %157 oranında arttığı, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %15 oranında azaldığı
görülmektedir.
(3) Hindistan’dan gerçekleştirilen metalize iplik ithalatının anılan ürünün tüm ülkelerden ithalatı içerisinde miktar temelinde payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %87, %97 ve
%91’dir. Anılan ülke menşeli ithalatın genel ithalat içerisinde değer olarak payı ise sırasıyla
%64, %86 ve %77 olarak gerçekleşmiştir.
Güney Kore menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 21 – (1) 2012-2014 yıllarında Güney Kore’den yapılan metalize iplik ithalatı
sırasıyla 992 kg (39,8 bin ABD doları), 327 kg (14,5 bin ABD doları) ve 240 kg (9,6 bin ABD
doları) olarak gerçekleşmiştir.
(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar olarak %67
oranında, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %27 oranında azaldığı görülmektedir. Değer
temelinde ithalatın değişimine bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki yıla oranla
%64 oranında, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %24 oranında azaldığı görülmektedir.
Tayvan menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 22 – (1) 2012-2014 yıllarında Tayvan’dan yapılan metalize iplik ithalatı sırasıyla 734 kg (22 bin ABD doları), 2.822 kg (134 bin ABD doları) ve 2.197 kg (113 bin ABD
doları) olarak gerçekleşmiştir.
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(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar temelinde
%284 oranında arttığı, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %22 oranında azaldığı görülmektedir. Değer bazında ithalatın değişimine bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki
yıla oranla %505 oranında arttığı, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %15 oranında azaldığı
görülmektedir.
Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat ve fiyatları
MADDE 23 – (1) 2012-2014 yıllarında, diğer ülkelerden gerçekleşen önlem konusu
ürün ithalatı incelendiğinde, anılan dönemde ithalatın sırasıyla 63 ton (2,1 milyon ABD doları),
73 ton (2 milyon ABD doları) ve 184 ton (2,7 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2012 yılına oranla miktar temelinde %17 oranında
arttığı, 2014 yılında bir önceki yıla oranla %7 oranında azaldığı görülmektedir. Anılan eşyanın
değer olarak ithalatına bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki yıla oranla %17 oranında, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %36 oranında arttığı görülmektedir.
(3) Diğer ülkelerden gerçekleştirilen metalize iplik ithalatının anılan ürünün tüm ülkelerden ithalatı içerisinde miktar temelinde payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %3, %2 ve
%4’tür. Anılan ülkeler menşeli ithlatın genel ithalat içerisinde değer bazında payı ise sırasıyla
%21, %10 ve %15 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 24 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli üretim
dalını oluşturan başvuru sahibi Beymaks, Betareks ve Simfleks firmaları ile başvuruyu destekleyen diğer firmaların benzer üründe 2012-2014 yıllarına ilişkin yurtiçi satış verileri ve soruşturma konusu ürünün 2012-2014 yılları arasında gerçekleşen ithalat miktarı dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, yerli üretim dalının yurtiçi satış miktarı toplam tüketime oranlanarak
yerli üretim dalı pazar payı; soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla ise soruşturma konusu ithalatın pazar payı hesaplanmıştır.
(2) Buna göre, Türkiye benzer mal tüketiminin 2014 yılında 2012 yılına oranla artış
gösterdiği görülmektedir. 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen toplam Türkiye tüketimi,
2013 yılında 130 birime yükselmiş, 2014 yılında ise 122 birime gerilemiştir.
(3) Anılan dönemde yerli üretim dalının pazar payında düşüş yaşanmıştır. Yerli üretim
dalının pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu oranın 2013 yılında
74, 2014 yılında ise 73 birime gerilediği görülmektedir.
(4) Önlem konusu ülkelerin pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde,
endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 184 ve 182 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(5) Önlem konusu ülkelerin pazar payları ayrı ayrı incelendiğinde ise, ÇHC’nin 2012
yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payının, 2013 yılında 29 birime gerilediği, diğer
taraftan endeksin 2014 yılında 81 birime yükseldiği görülmektedir.
(6) Hindistan’ın pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin
2013 yılında 202 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 194 birime gerilediği görülmektedir.
(7) Güney Kore’nin pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan
endeksin 2013 yılında 27, 2014 yılında ise 20 birime gerilediği görülmektedir.
(8) Tayvan’ın pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan endeksin 2013 yılında 231 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 165 birime gerilediği görülmektedir.
(9) Diğer ülkeler menşeli ithalatın pazar payına bakıldığında, bahse konu endeks 2012
yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 91 birime gerilediği, 2014
yılında 244 birime yükseldiği görülmektedir.
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Fiyat kırılması
MADDE 25 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde dampingli
ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma
konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın ortalama birim fiyatları ile yerli üretim dalının yurtiçi
satış fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının
Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.
(2) Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF
bedeline, soruşturma konusu ülkenin tabi olduğu gümrük vergisi ve %2 oranında gümrük masrafı eklenerek soruşturma konusu metalize ipliğin Türkiye pazarına giriş fiyatı bulunmuştur.
Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına
ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan miktara dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi birim
satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının yerli üretim dalı
ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.
(3) Bu çerçevede ÇHC menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı yurtiçi satış fiyatlarını 2012 ve 2013 yıllarında %15-20, 2014 yılında ise %5-10 oranında kırdığı görülmektedir.
(4) Hindistan menşeli ithalat ise yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını 2012 ve 2014
yılları arasında sırasıyla %105-110, %125-128 ve %130-135 oranlarında kırmıştır.
(5) Diğer taraftan, anılan dönemde Tayvan ve Güney Kore menşeli ithalatın yerli üretim
dalının yurtiçi satış fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 26 – (1) Önleme konu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki
etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi firmalardan Beymaks ve Betareks firmalarının 20122014 yıllarına ilişkin ekonomik göstergeleri dikkate alınmıştır.
(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesini teminen Türk Lirası bazındaki değerler
TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış, elde edilen reel değerler 2012 yılı 100 birim kabul edilerek endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen üretim
miktar endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 109 ve 103 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen kapasite endeksi,
2013 ve 2014 yıllarında 153 birim olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, anılan dönemde KKO
endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında 71, 2014 yıllında ise
68 birime gerilemiştir.
b) Yurt içi satışlar;
1) Yerli üretim dalının yurtiçi satış miktar endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul
edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında yurtiçi satış miktar endeksinin 94 ve 83 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yurtiçi satış değerlerine bakıldığında ise 2012 yılında 100 olan endeksin, 2013 yılında 101, 2014 yılında ise 91 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
2) Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi 2012 yılı için
100 olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 107 ve 110 birim
olarak gerçekleştiği görülmektedir.
c) İhracat;
1) Yerli üretim dalının yurt dışı satış miktar endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak
kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 148 ve 154 olarak gerçekleştiği
görülmektedir.
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2) Aynı döneme ilişkin yurtdışı satış hâsılatı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul
edildiğinde, anılan değerin 2013 yılında 150 birim, 2014 yılında ise 152 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ç) Pazar payı;
1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketim endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak
kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 130 birim, 2014 yılında ise 122 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
2) Yerli üretim dalının pazar payı, 2014 yılında 2012 yılına oranla gerileme göstermiştir.
Yerli üretim dalının pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak alındığında, bu payın 2013 yılında 74 birime, 2014 yılında ise 73 birime gerilediği görülmektedir.
d) Maliyetler;
1) Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı için 100
olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında bu endeksin sırasıyla 107 ve 126 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
e) Stoklar;
1) Yerli üretim dalının stok değerleri incelendiğinde, stok değer endeksi 2012 yılı için
100 birim olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 118 ve 122
birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
f) İstihdam;
1) Yerli üretim dalının direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul
edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında bu endeksin 116 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
g) Verimlilik;
1) Yerli üretim dalının işçi başına verimlilik endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında bu endeksin sırasıyla 94 ve 89 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ğ) Kârlılık;
1) Yerli üretim dalının birim yurtiçi satış kârlılığı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak
kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 108 ve 51 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
h) Nakit akışı;
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılı için
100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 103 ve 56 birim
olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ı) Büyüme;
1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2012 yılı için 100
birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında endeksin 138 birim olarak gerçekleştiği
görülmektedir.
i) Sermaye artışı;
1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılı için 100 birim
olarak kabul edilen öz sermaye endeksi, 2013 yılında 113, 2014 yılında ise 111 birim olarak
gerçekleşmiştir.
j) Yatırımlardaki artış;
1) Yerli üretim dalının tevsi yatırımları 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde,
anılan endeksin 2013 yılında 96 birim olarak gerçekleştiği, 2014 yılında ise tevsi yatırım bulunmadığı görülmektedir.
2) Yerli üretim dalının 2012-2014 yıllarında yenileme yatırımı bulunmamaktadır.
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Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak incelendiğinde, 2013 yılında yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde tespit edilen olumlu
seyrin 2014 yılında sürdürülemediği tespit edilmiştir.
(2) Yapılan değerlendirmede, 2014 yılında 2013 yılına oranla, yurtiçi tüketimde görülen
artışa rağmen, yerli üretim dalının üretim ve yurtiçi satış miktarının gerilediği, sınai ve ticari
maliyetin artış gösterdiği, gerek yurtiçi gerek toplam karlılığın azaldığı, nakit akışının bozulduğu ve firma net satış toplamının düştüğü, pazar payının gerilediği, verimliliğin azaldığı tespit
edilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Belirlemelerin Değerlendirilmesi
Dampingin devamı ihtimaline ilişkin belirlemeler
MADDE 28 – (1) Soruşturma konusu ülkelerden ÇHC ve Hindistan’ın dünya metalize
iplik üretimi ve ihracatındaki konumu ve Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat miktarı ve ihracatın
birim fiyatları dikkate alındığında mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması
durumunda önlem konusu ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde
olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
(2) Esas soruşturma kapsamında, soruşturma konusu ürün için soruşturmaya konu ülkeler temelinde CIF bedelin yüzdesi olarak %74 ila %123 arasında değişen oranlarda tespit
edilen dampinge karşı önlemin büyüklüğü ve soruşturmaya konu ülkelerin üretim ve ihracat
kapasiteleri ile dünya ortalamasının altında seyreden ve düşüş eğilimi sergileyen birim fiyatları
dikkate alındığında, meri dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
(3) Yukarıda sıralanan hususlar ve işbu Tebliğin 16 ncı maddesindeki değerlendirme
çerçevesinde mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampinge konu ithalatın devam
edeceğinin veya tekrarlanabileceğinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Zararın yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin belirlemeler
MADDE 29 – (1) 2014 yılında soruşturma konusu metalize ipliklerin tüm ülkelerden
toplam ithalatı 2012 yılına göre %53 oranında artış göstermiştir. Soruşturma konusu ülkeler
menşeli ithalat miktarı ise mevcut damping önlemine karşın 2014 yılında 2012 yılına oranla
%121 oranında artış göstermiştir. Anılan dönemde diğer ülkeler menşeli ithalatta artış oranı
ise %166’dır.
(2) 2012-2014 yılları arasında soruşturma konusu metalize ipliklerin Türkiye tüketimi
100 birimden 122 birime yükselmiş, tüketimde yaşanan artışa rağmen yerli üretim dalının 2012
yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı 2014 yılında 73 birime gerilemiştir.
(3) Benzer şekilde, 2013 yılında yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde tespit
edilen nispi iyileşmenin, 2014 yılında sürdürülemediği dikkate alındığında, hali hazırda yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinde daha
olumsuz bir seyrin ortaya çıkmasının engellenmesinde önemli bir etkisi olduğu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde olumsuz seyrin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
(4) Bu kapsamda, soruşturma konusu ithalatın miktar temelindeki artışına paralel olarak,
yerli üretim dalının Tebliğin 26 ncı maddesinde ifade edilen ekonomik göstergelerinde yaşanan
olumsuz seyir dikkate alındığında, hali hazırda yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemin,
yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinde daha olumsuz bir seyrin ortaya çıkmasının engellenmesinde önemli bir etkisi olduğu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde olumsuz
seyrin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
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(5) Mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, benzer üründe yerli
üreticiler arasındaki yurtiçi rekabet şartlarının mevcut durum üzerinde etkin olmadığı; benzer
ürünün imalat ve/veya tüketim biçiminde farklılığın yaşanmadığı ve diğer tüm etkenler dikkat
alındığında yerli üretim dalının içinde bulunduğu durum ile dampinge konu ithalat arasındaki
nedensellik bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek bir unsurun mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.
(6) Bu kapsamda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalı üzerindeki zararın devam etmesinin veya tekrarlanmasının muhtemel olduğuna kanaat getirilmiştir.
Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 30 – (1) 2012-2014 yılları arasında diğer ülkelerden gerçekleşen metalize iplik ithalatının miktarı ve anılan ülkeler menşeli ithalatın pazar payının artış gösterdiği görülmektedir.
(2) Öte yandan, soruşturma konusu ülkeler haricinde diğer ihracatçı ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar ve birim fiyatlarının illiyet bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya
önemsiz hale getirecek güçte ve nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Karar ve Uygulama
Karar
MADDE 31 – (1) Soruşturma neticesinde, yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin
yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana
gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2010/21) vasıtasıyla tatbikine devam edilen dampinge karşı kesin önlemin, İthalatta Haksız
Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla tabloda gösterilen meri
şekliyle önlem miktarı değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 32 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)
MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C) kısmının 5 inci bölümünden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“6. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımında
İstisna
6.1. Kapsam
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre, (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi
1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11
G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını
kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından
birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır.
6.2. İstisnadan Yararlanılacak Taşıtlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,
• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin
Tebliğin (II/C/6.3.) bölümünde belirtilen kişiler tarafından bir defaya mahsus olmak
üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır.
6.3. İstisnadan Yararlanacak Kişiler
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan;
a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun
hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü
sayılanlardan,
b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci maddesi
ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile
Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden
hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne
veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilir.
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İstisnadan yararlanma hakkı, belirtilen kişilerin eş veya çocuğuna, eş ve çocuğu yoksa
anne veya babasına tanınmış olup, bu yakınlardan hiçbirisinin olmaması veya istisna hakkından
yararlanmamaları durumunda dahi istisnadan yararlanma hakkı, hayatını kaybetmiş harp veya
vazife malulünün kardeşi, yeğeni, kayın hısımları vb. başka bir yakını tarafından kullanılamaz.
Harp veya vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibariyle eşi ve/veya çocuğu bulunması halinde, bu haktan münhasıran eş veya çocuk yararlanabilir. Eş veya çocuğun bu haktan
herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması, anne veya babanın istisnadan yararlanma hakkını sağlamaz.
Tekrar evlenen dul eşin istisnadan faydalanamayacağı tabiidir. Ancak, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün çocuklarının evli olmaları veya sonradan evlenmeleri istisnadan yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz.
6.4. İstisnanın Uygulanması
Tebliğin (II/C/6.3) bölümünde sayılan harp veya vazife malullerinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisinin
istisnadan yararlanmak istemesi durumunda, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün
eşi, çocuğu, anne veya babası olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan “Malullük Durum
Belgesi” almaları gerekir. Malullük Durum Belgesinde, yakını olunan hayatını kaybetmiş harp
veya vazife malulünün; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(8) numaralı bendi hükmü ile atıfta bulunulan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerinde sayılan kişilerden olduğu bilgisi, kimlik
bilgileri (adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik
Numarasının bulunmaması halinde Nüfus Cüzdanı Seri ve No.su) ile belgeyi talep eden kişinin
kimlik bilgileri (adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile T.C. Kimlik Numarası) ve hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü ile yakınlık ilişkisinin (eş, çocuk, anne, baba) eksiksiz
yer alması gerekmektedir.
İstisnadan yararlanmak isteyen kişilerin ayrıca ilgili nüfus müdürlüğünden hayatını
kaybetmiş harp veya vazife malulüne ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi” almaları gerekir.
İstisnadan, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün eşinin yararlanmak istemesi
ve hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü ile ortak (her ikisi için de öz) çocuğu/çocukları
olmakla birlikte bu çocuğun/çocukların reşit veya mümeyyiz olmaması halinde (velayeti veya
vesayeti dul eşte olmak şartıyla) çocuktan/çocuklardan hakkından feragat ettiğine dair beyan
aranmaz. İstisnadan dul eşin yararlanmak istemesi ve hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün, dul eşten olsun olmasın, reşit çocuğu/çocuklarının olması halinde, her bir çocuktan
istisna hakkından feragat ettiğine dair beyan aranır. Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün, dul eşten olmayan reşit veya mümeyyiz olmayan çocuğunun/çocuklarının olması durumunda ise bu çocuk/çocuklar adına veli veya vasiden, hakkından feragat ettiğine dair beyan
aranır.
İstisnadan, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün reşit çocuğunun yararlanmak
istemesi halinde, dul eş ve varsa diğer çocukların her birinden (reşit veya mümeyyiz olmayan
çocuk/çocuklar adına veli veya vasiden) haklarından feragat ettiklerine dair beyan aranır.
Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü ile ortak ve dul eşin kendi velayeti altındaki
reşit olmayan çocuk veya çocuklardan biri adına istisnadan yararlanılmak istenmesi halinde,
dul eşten ve varsa dul eşin velayeti altındaki diğer reşit olmayan çocuk/çocuklardan haklarından
feragat ettiklerine dair beyan aranmaz.
Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün vefat ettiği tarih itibariyle eş veya çocuğunun olmaması halinde, söz konusu istisnadan anne veya baba yararlanabilir. Bu durumda,
istisnadan annenin yararlanmak istemesi halinde babadan; babanın yararlanmak istemesi halinde anneden, hakkından feragat ettiğine dair beyan aranır.
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İstisnadan yararlanma hakkı olan eş veya çocuktan, eş ve çocuğun olmaması halinde
ise anne veya babadan herhangi birisinin hayatta olmaması halinde, hayatta olmayan kişi Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi ile tevsik edilir ve bu kişi için ayrıca feragat ettiğine dair
beyan aranmaz.
Feragat beyanı noter huzurunda yazılı olarak yapılır.
İstisnadan yararlanacak kişi,
• Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün yakını olduğunu gösterir Malullük
Durum Belgesini,
• Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulüne ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesini,
• Gerektiği durumda noter nezdinde düzenlenmiş Feragat Beyanı Belgesini
ÖTV mükellefine veya gümrük idaresine ibraz eder. ÖTV mükellefi veya gümrük idaresi görevlileri tarafından Malullük Durum Belgesi ile Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi
karşılaştırılır. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesindeki bilgilerden, istisnadan yararlanma
hakkı olan diğer kişi/kişilerin hayatta olup olmadıkları, hayatta olmaları halinde bu kişiler tarafından Feragat Beyanı Belgesi verilip verilmediği kontrol edilir. Belgeler ve içerdiği bilgilerin
eksik olması halinde istisna uygulanmaz.
Aranan belgelerin eksiksiz ibrazı durumunda istisna kapsamındaki taşıtları istisnadan
yararlanan kişilere ilk iktisap kapsamında teslim edenler veya bu taşıtlara ait ithalat işlemlerini
gerçekleştiren gümrük idareleri tarafından ÖTV uygulanmadan işlem yapılır.
ÖTV mükellefleri, istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura
bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada
“ÖTV Kanununun 7/8 Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen
ÖTV Tutarı ……… TL’dir.” şerhi ile gösterir.
İstisna uygulanarak teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından ÖTV Beyannamesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz. İstisnadan yararlanan kişiden alınacak
Malullük Durum Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi ve varsa Feragat Beyanı Belgesinin aslı ile satış faturasının aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi ÖTV mükelleflerince beyannamenin
verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin
verildiği vergi dairesine verilir.
Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek (ayrıca Malullük Durum Belgesinin ilgili kurumdan teyidi alınarak ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Gelir İdaresi
Başkanlığı Yönetim Bilgi Sisteminden doğrulanarak) istisna uygulandığını gösteren “ÖTV
Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.
6.5. Sorumluluk
İstisnadan, Kanunda belirtilen kişilerden biri tarafından ve bir defaya mahsus olmak
üzere faydalanılabileceğinden, aynı kişi tarafından veya Kanunda sayılan diğer kişi ya da kişiler
tarafından ikinci bir taşıtın istisna kapsamında iktisap edilmesi mümkün değildir. İstisnadan
ikinci kez yararlanıldığının tespit edilmesi veya usulsüz bir şekilde yararlanılması halinde, taşıtın ilk iktisabında ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte, istisnadan
ikinci kez veya usulsüz olarak yararlanandan aranır.
Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmemesi suretiyle istisna kapsamında taşıt teslim edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı
cezası ve gecikme faizi ile birlikte, istisnadan yararlananların sorumlu tutulduğu haller dışında,
motorlu araç ticareti yapanlardan aranır.
Öte yandan, muvazaaya dayanan bir ilişki çerçevesinde istisna hakkı olan kişi adına
taşıt iktisap edildiğinin tespiti halinde, ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen işleme taraf olanlardan (hayatını kaybetmiş
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harp veya vazife malulünün adına taşıt iktisap edilen yakını, taşıtı bu yakın adına alıp fiilen
kendi istifadesine kullanan ile bu durumdan haberdar olması şartıyla motorlu araç ticareti yapan
kişiden) aranır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin (IV/G/1) bölümünün üçüncü paragrafındaki “(2) numaralı
bendi” ibaresi “(2) ve (8) numaralı bentleri” olarak değiştirilmiş ve bu bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Taşıtın yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hurdaya ayrılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulaması bakımından,
yeniden istisnadan yararlanma hakkı sağlamaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin (IV/G/1.1.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“1.2. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk
İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya
Devri
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi
hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı Kanunun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında yapılanların, istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi ve kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranır.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı
yapılmış taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden, daha önce aynı düzenlenmeden
yararlanmış olan, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü yakınına satışı veya devri halinde,
alıcı tarafından kayıt ve tescilden önce ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi gerekir. Alıcının söz konusu düzenlemeden yararlanmamış olmakla birlikte, bu hakkından, hayatını kaybetmiş harp
veya vazife malulünün hak sahibi diğer bir yakını lehine feragat etmiş olması halinde de kayıt
ve tescilden önce ÖTV aranır.
Ayrıca, söz konusu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, veraset yoluyla
ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya
devrinde de ÖTV aranır.
Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü yakını tarafından ÖTV’den istisna olarak
ilk iktisabı yapılan taşıtın, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamından yararlanabilecek durumda olan hayatını kaybetmiş başka bir harp veya vazife malulünün yakınına satış ve devrinde ÖTV aranmaz. Ancak bu durumda da mezkûr düzenleme kapsamındaki belgelerin (Malullük Durum Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi, Feragat
Beyanı Belgesi) alıcı tarafından ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ibrazının gerektiği tabiidir. Bu durumda, taşıtın ÖTV aranmadan tescilinin yapılabilmesi için vergi dairesince ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere alıcıya yazı verilir.
Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü kapsamında
ÖTV’siz ilk iktisabı yapılan taşıtın iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde istisnadan yararlanamayanlara satış veya devrinde ÖTV aranır. Ayrıca bu uygulama kapsamında ÖTV’siz olarak
taşıt alan hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü yakını ve yakını oldukları harp veya vazife malulünün hak sahibi diğer yakınları tekrar bu düzenlemeden veya Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulamasından yararlanamaz.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin (IV/G) kısmında yer alan “1.2. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı veya Devri” bölümünün
başlığı “1.3. Malul veya Engelliler ile Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı veya Devri” olarak
ve bu bölümün birinci paragrafında yer alan “(2) numaralı bendi” ibaresi “(2) ve (8) numaralı
bentleri” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin (IV/G) kısmında yer alan “1.3. Ödenmesi Gereken Verginin
Beyanı ve Ödenmesi” bölümünün başlığı “1.4. Ödenmesi Gereken Verginin Beyanı ve Ödenmesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin (IV/G/2) bölümünün sekizinci paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulaması kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde başkaca bir şart aranmaksızın bu
devir işlemi dolayısıyla ÖTV aranmaz. Varislerin, mezkûr bentte sayılan kişilerden olmaması
veya bentte sayılan kişilerden olmakla birlikte daha önce söz konusu istisnadan yararlanan lehine haklarından feragat etmiş olması, söz konusu taşıtın vergi ödenmeksizin veraset yoluyla
intikaline engel teşkil etmez. Ancak, ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal eden taşıtın, murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devri halinde ÖTV aranır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin “VI- DİĞER HÜKÜMLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE
ÇEŞİTLİ HUSUSLAR” başlıklı kısmında yer alan “D- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN
TEBLİĞLER” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve takip eden
bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.
“E- GEÇİCİ HÜKÜMLER
1. Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici 7 nci Madde Uygulaması
1.1. Kapsam
20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II)
sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi
taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel
yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon
sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle
maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları
kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.
Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik
tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil
edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.
Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu şartın ihlali halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl
geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,
ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde
ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir
veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim
vergisi alınır.
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1.1.1. İstisnadan Yararlanacak Kişiler
Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından;
• Taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti,
• Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti
dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya
kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra
edenler yararlanabilir.
Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği gün ve sonrasında mükellefiyet tesis ettirilenler, faaliyet konularına bakılmaksızın, bu düzenlemeden yararlanamaz.
Bu istisna uygulamasında “şehiriçi” ibaresi, bir ilin sınırları içinde kalan alanı ifade
eder.
Şehiriçinde kamuya ulaştırma hizmeti verilmesi amacıyla, kendisine ait taşıtlar vasıtasıyla yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan büyükşehir belediyeleri ile il ve ilçe belediyeleri
de bu faaliyette kullanılan taşıtlar bakımından istisna uygulamasından yararlanabilir. Ayrıca,
kamu kurum veya kuruluşlarıyla (belediyeler dâhil) yapılan yolcu taşıma hizmet sunum sözleşmesi kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin de istisnadan yararlanmaları mümkündür.
İstisna uygulamasından;
• Ticari maksatla taşımacılık faaliyetinde bulunmayıp, sadece esas iştigal konusuyla ilgili olarak personelini veya yükünü taşıyanların,
• Sadece araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri (motorlu taşıtlar sürücü kursu,
şoförlük kursu gibi) hizmet ifası faaliyetlerinde bulunanların
bu faaliyetlerinde kullandıkları/işlettikleri taşıtlar bakımından yararlanmaları mümkün
değildir.
Ayrıca, maliki olmadıkları taşıtlarla ticari yük taşımacılığı veya şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal edenler de bu istisnadan yararlanamaz.
1.1.2. İstisnadan Yararlanılacak Taşıtlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 ile 8701.20 ve
87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlardan, münhasıran bu Tebliğin (VI/E/1.1.1)
bölümünde belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan/işletilenlerin yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların ilk iktisabı istisna kapsamındadır.
Düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve
tescil edilmiş olması şarttır. Dolayısıyla, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt
ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılamaz.
Yenilemeye konu edilecek taşıtların sadece elektrik motorlu, hibrid, LPG veya CNG’li
(doğalgazlı) olması bu istisna uygulamasında önem arz etmez. Dolayısıyla, ilk iktisabından
sonra LPG kiti montajı suretiyle tadil edilen taşıtlar, fabrika çıkışı LPG’li veya LPG’siz taşıtlarla ÖTV’den müstesna olarak yenilenebilir.
İstisna uygulamasından, her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında
yararlanılır. Aynı cins taşıttan kasıt, esas itibariyle Kanuna ekli (II) sayılı listenin aynı tarife
pozisyon sırasında yer alan ve trafik tescil kuruluşlarınca aynı cinste kayıt ve tescil edilen taşıtlardır.
Örneğin, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan/işletilen otobüsün yenilenmesi amacıyla, söz konusu faaliyet kapsamında kullanılmak/işletilmek üzere yalnızca otobüs
iktisabında bu düzenlemeden yararlanılabilir. Dolayısıyla, söz konusu otobüsü yenilemek ama-
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cıyla, istisna kapsamında minibüs iktisabı mümkün değildir. Aynı şekilde, yük taşımacılığında
kullanılan/işletilen kamyoneti yenilemek için yalnızca aynı faaliyette kullanılacak kamyonet
iktisabı ÖTV’den müstesnadır. İstisna uygulamasında söz konusu kamyonet, kamyon veya yarı
römorklar için çekici ile yenilenemez.
Öte yandan, 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Trafik Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak taksi olarak tescilli/kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla aynı mahiyette tescil edilebilecek/kullanılabilecek olan taşıtların ilk iktisabı
mümkündür. Bu kapsamda, ÖTV uygulaması açısından 87.03 tarife pozisyon sırası kapsamında
yer alan ve hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılabilen taşıtların trafik tescil kuruluşlarınca taksi olarak tescil edilmiş olması halinde, bu taşıtların yerine, taksi olarak tescil ettirilmek üzere, aynı tür taşıtlar iktisap edilebileceği gibi ÖTV uygulaması açısından aynı tarife
pozisyonunda yer alan ve binek otomobil olarak vergilendirilen taşıtlar da iktisap edilebilir.
Mezkûr listenin 87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları,
ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar, bütün tekerlekleri
motordan güç alan veya alabilen taşıtlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri istisna kapsamında değildir. Bununla birlikte, 87.03 tarife pozisyon sırası kapsamında
olup binek otomobili niteliğini haiz olmayan, ancak esas itibariyle insan taşımak üzere imal
edilmiş diğer taşıtlar (hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar) için söz konusu
1600 cm3 sınırlaması uygulanmaz.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan/işletilen minibüs, midibüs ve otobüsler
ile kendi personelini ve yükünü taşımak amacıyla kullanılan taşıtlar, bu istisna uygulamasının
kapsamı dışındadır.
İstisna uygulaması kapsamına giren taşıtlar bakımından, bu Tebliğin (I/A/2), (I/A/4) ve
(III/B/2.1) bölümünde yer alan tanımlar ve açıklamaların da geçerli olduğu tabiidir.
1.1.3. İlk İktisapta İbraz Edilmesi Gereken Belgeler
İstisna uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, maliki oldukları taşıtlarla fiilen yolcu
veya yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiklerini, bu bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde tevsik etmeleri şarttır.
1.1.3.1. Şehiriçinde Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar
2/4/1986 tarihli ve 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticari
Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar uyarınca plaka tahdidi kararı
alınan illerde şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların, maliki oldukları ve istisnadan
yararlanmak suretiyle yenilemek istedikleri taksi, dolmuş, minibüs/midibüs, umum servis taşıtları ve toplu taşıma araçları için, 7/9/2016 tarihi itibariyle, tahditli ticari plaka alınmış ve
trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilmiş olması şarttır.
Şehiriçi yolcu taşımacılığında tahditli plaka uygulaması bulunmayan il ve ilçelerde, bu
faaliyete ilişkin olarak, ayrıca ilgili belediyelerce düzenlenmiş çalışma/işletme ruhsatnamesi
ve/veya güzergah izin belgesine sahip olunması gerekir.
Bu kapsamda, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetini;
• Maliki oldukları taksilerle icra edenlerden,
- İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis
Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazı,
- Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),
- Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,
- Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet
Belgesi
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• Maliki oldukları dolmuş, minibüs, midibüs veya otobüsle icra edenlerden (servis taşımacılığı dâhil),
- İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis
Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazı,
- Güzergah İzin Belgesi,
- Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),
- Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,
- Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet
Belgesi
aranır. Söz konusu belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı mümkündür.
Şehiriçi toplu taşıma faaliyetinde kullanılan, belediyelere ait olanlar da dâhil olmak
üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşıtlar için, taşıtın araç tescil belgesi ile taşıtların yolcu
taşımacılığında kullanıldığına ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen yazılı beyanın ibrazı
yeterlidir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan taşıma sözleşmesi kapsamında servis
taşımacılığı hizmetinde kullanılan taşıtlar için yukarıda belirtilen belgelerin tamamı aranır.
1.1.3.2. Ticari Yük ve Eşya Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar
Maliki oldukları yarı römork için çekici, kamyon veya kamyonetlerle, ticari yük ve
eşya taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin, 10/7/2003 tarihli ve 4925
sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptıkları faaliyete uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesini
haiz olmaları şarttır. Ayrıca, söz konusu belgenin ekindeki taşıt belgesinde, yenilemeye konu
taşıt veya taşıtlara ilişkin bilgilerin bulunması gerekir. Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar
için istisna uygulamasından yararlanılamaz.
Bu kapsamda, istisna uygulanmasından yararlanmak isteyenlerden;
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Yetki Belgesi
ve eki Taşıt Belgesi,
- Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),
- Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,
- Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet
Belgesi
aranır. Söz konusu belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı mümkündür.
İstisna uygulamasından, yalnızca C2, C3, K1, K3, L1, L2, M1, M2, M3, N1 ve N2
yetki belgelerinden birine ve yetki belgesinin türüne göre, bunlara ilişkin taşıt belgelerine sahip
olanlar faydalanabilir.
Bununla birlikte, söz konusu yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt kapsamında kaydedilen taşıtlar (finansal kiralamaya konu edilen taşıtlar hariç olmak üzere) için
de münhasıran taşıt sahipleri tarafından istisnadan faydalanılabilir. Bu takdirde, taşıt sahiplerinin, sözleşme yaptıkları kişilerin Yetki Belgesi ve eki Taşıt Belgesini ibraz etmesi gerekir.
Bunun yanı sıra, istisna uygulamasında aranan diğer belgelerin de ibraz edilmesi gerektiği tabiidir.
Söz konusu yetki belgelerine sahip olunsa dahi, ticari olarak yük ve eşya taşımacılığında
kullanılmayan bir taşıt dolayısıyla istisnadan yararlanılmaz.
Kendi iştigal konusu ile ilgili yük veya eşya taşımacılığı yapanlar düzenleme kapsamında bulunmadığından bu faaliyetlere ilişkin yetki belgesi sahiplerinin de söz konusu taşıtlar
bakımından istisnadan yararlanması mümkün değildir.
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1.1.4. İstisna Uygulamasının Süresi
Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi ilâ 30/6/2019 tarihi (bu tarihler dâhil)
arasında ilk iktisabı yapılan taşıtlar için bu istisnadan yararlanılabilir.
(2A) numaralı ÖTV Beyannamesi, 7/9/2016 tarihinden önce verilmiş veya verilmesi
gereken taşıtların ilk iktisabında bu istisnadan yararlanılamaz.
Öte yandan, 30/6/2019 tarihinden önce siparişi verilmiş ve sözleşmeye bağlanmış olsa
dahi bu tarihten sonra iktisap edilen taşıtlar bakımından istisnadan yararlanılması mümkün değildir.
1.2. İstisna Uygulaması
İstisnadan yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, icra edilen faaliyetin
türüne göre, Tebliğin (VI/E/1.1.3.) bölümünde belirtilen belgeler ÖTV mükellefine ibraz edilir.
Belge ve içerdiği bilgilerin eksik olması halinde istisna uygulanmaz.
Ayrıca, istisnadan yararlanan tarafından, istisna kapsamındaki taşıtların ilk iktisabından
önce, örneği Tebliğ ekinde (EK:10) olarak yer alan “Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Verilecek
Taahhütname” düzenlenir ve ÖTV mükellefine verilir. Kamu kurum ve kuruluşları için bu
taahhütname aranmaz.
Aranan belgelerin ibrazı şartıyla istisna kapsamındaki taşıtları ilk iktisap kapsamında
teslim edenler ile bu taşıtlara ait ithalat işlemlerini gerçekleştiren gümrük idareleri tarafından
ÖTV uygulanmadan işlem yapılır.
ÖTV mükellefleri, istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura
bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada “…..
şasi numaralı, …. plakalı ticari taşıtın yenilenmesi amacıyla, ÖTV Kanununun Geçici 7 nci Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……… TL’dir.”
şerhi ile gösterir.
İstisna uygulanarak teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından ÖTV Beyannamesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz. İstisnadan yararlanan kişiden alınacak
belgeler, satış faturasının aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi ile alıcı tarafından düzenlenen Taahhütnamenin aslı, ÖTV mükelleflerince bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği günü takip eden
günün mesai saati bitimine kadar ilk iktisapla ilgili işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir.
Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna uygulandığını
gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir. Vergi dairesince yapılacak inceleme aşamasında tereddüt hâsıl olması halinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne müracaat edilebilir.
İstisnadan yararlanmak suretiyle iktisap edilen taşıtın icra edilen ticari faaliyette kullanılması gerekmektedir.
Bu kapsamda, yenilenen taşıta ilişkin ticari nitelikteki tahditli plakanın istisna kapsamında iktisap edilen taşıta intikali esastır. Buna göre, plaka tahdidi uygulanan taşıtların yenilenmesi amacıyla iktisap edilen taşıtların, ilk iktisaplarıyla ilgili faturada gösterilen plaka dışındaki plakalara tescili mümkün değildir.
Tahditli plaka uygulaması kapsamında bulunmayan taşıtların yenilenmesi amacıyla iktisap edilen taşıtların, icra edilen taşımacılık faaliyetine tahsis edildiği hususu, ilgili kurumlarca
düzenlenecek izin belgesi, yetkilendirme belgesi, taşıt belgesi gibi belgelerin araç maliki tarafından yeni taşıtın ilk iktisabıyla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesine dört aylık süre
içinde ibraz edilerek tevsik edilir.
1.3. Yenilemeye Konu Edilen Taşıtın Devri
İstisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle yenilenen taşıtın, yeni taşıtın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl içinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından
çıkarılması şarttır.
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Söz konusu taşıtla ilgili olarak, üçüncü kişilere yapılan satış veya devir işlemlerine ilişkin noter devir belgelerinin birer örneği, aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilir.
Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre
içinde gerçekleştirilmemesi veya buna dair tevsik edici belgelerin bu süre içinde ilgili vergi
dairesine ibraz edilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler (ÖTV ve ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi kapsamında taşıtın, tekrar tescil
edilmesine imkân bulunmayacak şekilde hurdaya ayrılması suretiyle işletme kayıtlarından çıkarılmasında ÖTV aranmaz.
İstisnadan yararlananın ölümü halinde, yukarıda belirtilen yükümlülükler yasal varislerince yerine getirilir.
1.4. İstisna Kapsamında İktisap Edilen Taşıtın Devri
İstisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç
tam yıl geçmeden;
• Veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas
alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV, adına kayıt ve
tescil işlemi yapılandan,
• Şehiriçi ticari yolcu taşımacılığı veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi
halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten çekilme tarihindeki oran
üzerinden hesaplanan ÖTV, istisnadan yararlanandan
alınır.
Bu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, istisnanın yürürlüğünün sona erdiği
tarihe kadar, bu istisnadan yararlanabilecek şartları haiz mükelleflere satışı veya devri halinde,
bu uygulama kapsamında ÖTV aranmaz. Ancak, bu durumda ibrazı zorunlu belgelerin alıcı
tarafından ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği tabiidir.
Bu durumda, taşıtın ÖTV aranmadan tescilinin yapılabilmesi için vergi dairesince ilgili trafik
tescil kuruluşuna verilmek üzere alıcıya yazı verilir.
ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın deprem, heyelan, sel, yangın veya
kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması ile taşıtın Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre ÖTV mükellefine iade edilmesi veya işlemden
vazgeçilmesi halleri, istisnadan yararlanamayanlara satış veya devir olarak değerlendirilmez.
Kayıt ve tescilden önce yapılan iadelerde, iadenin Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun hükümlerine göre yapılıp yapılmadığına bakılmaz. Hurdaya ayırma ve iade işlemlerinin
bu Tebliğin (II/C/1.4) ve (IV/F/2.1) bölümlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılmış
olması aranır. İktisap edilen taşıtın hurdaya çıkarılması, bu istisnadan yeniden yararlanma hakkı
sağlamaz.
1.5. Sorumluluk
Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmemesi suretiyle istisna kapsamında taşıt teslim edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı
cezası ve gecikme faizi ile birlikte, motorlu araç ticareti yapanlardan aranır.
Muvazaaya dayanan bir ilişki içerisinde taşıt iktisap edildiğinin tespiti halinde ise ilk
iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen işleme taraf olanlardan (adına taşıt iktisap edilen, bunun adına alıp fiilen kendi istifadesine kullanan ile durumdan haberdar olması şartıyla motorlu araç ticareti yapan kişiden)
aranır.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğe ekteki (EK: 10) eklenmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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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.)

YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2016/10740
SUÇ
: Resmi belgede sahtecilik
SUÇ T.
: 14/06/2013
SANIK
: Ömer Derecik: (Mehmet oğlu Döne'den olma 22/10/1972 Doğumlu)
Cevizlik Mah. Reyhan Sk. No: 9 Bakırköy/Ġstanbul adresinde ikamet
etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
11/02/2014 gün ve 2013/403 E. 2014/65 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü
gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının BOZMA isteyen
11/07/2016 gün ve 11/2015/297409 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
8865/1-1

—— •• ——

İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar;
sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir.
ĠĢbu gerekçeli karar, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye
tebliğ edilmiĢsayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği
karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüĢ
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kiĢiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda
bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir.
Esas/Karar No
: 2013/991 Es. 2015/1007 K.
Karar Tarihi
: 24.07.2015
Suç
: Firar
Uygulanan K. Md. : As. C.K.nun 66/1-a Maddesi - 5237 Sayılı TCK.'nun 62/1'inci,
63'üncü maddesi ve 5271 sayılı C.M.K.'nun 231/5, 7, 8, 10, 11.
maddeleri.
Sanık Kimliği
: Hakan KANTEMĠR; Hamza ve Sürmeli Oğ. 1990 D.lu,
ÇORUM/Mrk. Kale Mah. Nüfs. Kyt. (TC. Kimlik No:
21535679806)
Karar
: 10 Ay Hapis (5 Yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5, 7, 8, 10,
11'inci maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERĠ
BIRAKILMASINA)
8475
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ÇEREZ KOLĠLERĠALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 7.000 Adet Kakao Dolgulu Çerez Kolisi,
7.000 Adet Sade Dolgulu Çerez Kolisi, 5.000 Adet Yer Fıstığı Çerez Kolisi, 5.000 Adet Acılı
Çerez Kolisi ve 5.000 Adet Tam Buğday Çerez Kolisi, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 20.10.2016 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret
Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66

Faks: 397 33 71 - 74

—————

8934/1-1

HAMUR YOĞURMA TABLOSU ALINACAKTIR
1 - Fabrikamız Üretim alanında bulunan hamur yoğurmalarda kullanılmak üzere, 4 Adet
Hamur Yoğurma Tablosu alımı teklif alma yoluyla alınacaktır.
2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 21.10.2016 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret
Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66

Faks: 397 33 71 - 74

—————

8935/1-1

KURABĠYEMAKĠNASI ALINACAKTIR
1 - Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 1 Adet Kurabiye Makinası alımı teklif
alma yoluyla alınacaktır.
2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 21.10.2016 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret
Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74

—————

8936/1-1

BÜFE TAMĠRATI YAPTIRILACAKTIR
1 - Fabrikamıza ait 5 adet Büfe Tamiratı, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.
2 - Yaptırılacak iĢle ilgili bilgi Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden alınabilinir.
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3 - Teklifler en geç 20.10.2016 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret
Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
8937/1-1

—————

KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR
1 - Fabrikamızın konveyör hatlarında kullanılmak üzere 100 mt 70‘lik ve 100 mt 90‘lık
olmak üzere konveyör bant, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.
3 - Tekliflerin en geç 20.10.2016 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret
Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
8938/1-1

—— • ——

SÜRE UZATIM ĠLANI
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
4/4/1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde,
karĢılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliĢ düzenleme hakkı Milli Piyango
Ġdaresi Genel Müdürlüğü‘ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat
çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer Ģans oyunlarını içeren lisansın, topluca verilmek
suretiyle özelleĢtirilmesine iliĢkin 06.05.2016 tarihinde çıkılan ihalede Bilgi Sitesi ve Bilgi
Odasına girmek için Son BaĢvuru, Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası EriĢimi, Ön Yeterlik Son BaĢvuru,
Ortak GiriĢim Grubunda DeğiĢiklik Yapılması için Son BaĢvuru ile Son Teklif Verme Tarihleri
uzatılmıĢtır.
Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Son BaĢvuru tarihi olan 16 Eylül 2016 Cuma günü, 20 Aralık
2016 Salı günü saat 16:00‘ya,
Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası EriĢimi son günü olan 23 Eylül 2016 Cuma günü, 5 Ocak 2017
PerĢembe gününe,
Ön Yeterlik Son BaĢvuru tarihi olan 14 Ekim 2016 Cuma günü, 10 ġubat 2017 günü
Cuma saat 16:00‘ya,
Ortak GiriĢim Grubunda DeğiĢiklik Yapılması için Son BaĢvuru tarihi olan 27 Ekim 2016
PerĢembe günü, 20 ġubat 2017 Pazartesi günü saat 16:00‘ya,
Son Teklif Verme tarihi olan 08 Kasım 2016 Salı günü, 10 Mart 2017 Cuma günü saat
16.00‘ya kadar uzatılmıĢtır.
T.C. BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80, KurtuluĢ 06600 ANKARA / TÜRKĠYE
Tel: 312 585 83 30 Faks: 312 585 8051
www.oib.gov.tr
8939/1-1
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:
AĢağıda özellikleri, Ģartları belirtilen 1 (bir) adet taĢınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36.
maddesi gereğince ―
Kapalı Teklif Usulü‖ ile ihale edilerek satılacaktır.
Sıra

Ada-Parsel

No

Adres
Atatürk Mahallesi,

1

516 ada 5 parsel
sayılı taĢınmaz.

Yüzölçümü

Ġmar Durumu
Turizm+

29.347,87

Ticaret+

2

m

Konut Alanı

Muhammen

Geçici

Bedel

Teminat

160.000.000,00

4.800.000,00

TL

TL

1 - Ġhale ġartnamesi; Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü,
Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/ĠSTANBUL adresinde
ücretsiz görülebilir ve 2.500,00 TL karĢılığında aynı adresten temin edilebilir.
2 - Ġhale 25.10.2016 Salı günü saat 10:00‘da Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı,
Kumburgaz Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında
bulunan 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenler;
Özel KiĢiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres YerleĢim Belgesi, Geçici Teminat
Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecri misil vb. borcu
bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü‘nden alınacak belge ile ġartname bedeline ait
makbuzu getireceklerdir.
Tüzel KiĢiler:Faaliyet Belgesi, Ġmza sirküleri, Ġhaleye katılacak kiĢinin noter onaylı yetki
belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat
makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecri misil vb. borcu
bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü‘nden alınacak belge ile ġartname bedeline ait
makbuzu getireceklerdir.
4 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte
Ģartnamede belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç 24.10.2016 günü mesai bitimine kadar Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Mimarsinan
Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/ĠSTANBUL adresindeki Yazı ĠĢle
ri
Müdürlüğü‘ne sıra numaralı alındılar karĢılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8645/1-1
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MAKĠNE YEDEK PARÇA MALZEMESĠSATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
ĠKN: 2016/391110
1 - TeĢekkülümüze ait iĢletmelerde kullanılacak 20 kalem Makine Yedek Parça
malzemesi %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi
kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir.
Çay ĠĢle
tmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-Rize
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31.10.2016 günü saat 14.30‘a kadar Çay ĠĢle
tmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30‘da
açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks‘la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam tutarının en az %3‘ü oranında geçici,
yapılacak sözleĢme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6‘sı kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢle
tmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-Rize‘de
yapılacaktır.
9 - Ġhale kalem bazında kısmi teklife açıktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
Malzeme listesi
Satın
Sıra

Malzeme

No

Muhasebe No

1

500.06.01.0005

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 40 MM

Ad

260

2

500.06.01.0015

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 65 MM

Ad

180

3

500.06.01.0025

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 85 MM

Ad

50

4

500.06.01.0026

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 106 MM

Ad

60

5

500.06.01.0016

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 65 MM

Ad

50

6

500.06.01.0027

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 85 MM

Ad

250

7

500.06.01.0029

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 106 MM

Ad

100

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 2020 MM

Ad

40

8

Alınacak
Malzemenin Cinsi ve Teknik Özellikleri

Birimi

Miktar

9

500.06.01.0047

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 195 MM

Ad

40

10

500.06.01.0050

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 210 MM

Ad

100

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

13 Ekim 2016 – Sayı : 29856
Satın

Sıra

Malzeme

No

Muhasebe No

11

500.06.01.0051

12

500.06.03.0010

13
14

Alınacak
Malzemenin Cinsi ve Teknik Özellikleri
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 2180 MM

Birimi

Miktar

Ad

160

ROTERVAN KANADI

Ad

260

500.06.03.0012

ROTERVAN ÇENESĠ

Ad

400

500.06.04.0020

DELĠKLĠFIRIN PALETĠ(BÜYÜK BOY) KROM

Ad

1.500

15

(Kamalı) (Soldurma)

YENĠTĠP FIRIN DELĠKLĠPALETĠ(KROM)

Ad

1.500

16

500.06.04.0008

KURU ÇAY HAREKET ZĠNCĠRĠ78 BAKLA

Ad

50

17

500.06.04.0011

KURU ÇAY HAREKET ZĠNCĠRĠ80 BAKLA

Ad

50

18

500.06.04.0014

FIRIN HAREKET ZĠNCĠRĠ

Ad

50

19

500.06.04.0017

FIRIN SÜPÜRGELĠK ZĠNCĠRĠ

Ad

50

Ad

100

20

500.06.04.0054

LĠF ALICI TAMBUR Ф225X1500 MM (ET KALINLIĞI
13,4 MM)

—— • ——

8640/1-1

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKALARINDA 60 E1 RAYDAN MAMUL
R:300 YARIÇAPLI 1/9 EĞĠMLĠBASĠT VE S MAKASLARIN FERġĠ
HĠZMETĠALIMI ĠġĠĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2016/396049
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk
Caddesi BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A
35220 ALSANCAK / ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.
d) Ġhale Dokümanlarının Görülebileceği
Ġnternet Adresi
: www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkalarında
60 E1 Raydan Mamul R:300 Yarıçaplı 1/9
Eğimli Basit ve S Makasların FerĢiHizmeti
Alımı ĠĢi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ VE YABANCI ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF
ALINMAK SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢolup, ihaleye katılabilmek için
istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD ĠĢle
tmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 24.10.2016 Pazartesi Günü Saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢle
tmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢl
etmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 - TL. Bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
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MASAÜSTÜ VE DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR ALIMI ÖN YETERLĠKĠLANI
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar alımı, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3‘üncü
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli ve
2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 19. maddesine göre Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan bütün istekliler
teklif vermeye davet edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası:
: 2016/408314
1 - Ġdarenin Adı
: Uludağ Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi
a) Adresi:
: Uludağ Üniversitesi Bilimsel AraĢtırmaProjeleri Birimi
Ġzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü Nilüfer/BURSA
b) Telefon ve faks numarası: : 0224 294 0258 - 0224 294 0255
2 - Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar Alımı
- Masaüstü Bilgisayar (700 adet)
- Dizüstü Bilgisayar (300 adet)
b) Teslim yeri
: Uludağ Üniversitesi Merkez Ayniyat Birimi Deposu
c) Teslim tarihi
: SözleĢme imzalanmasını takiben 90 (doksan) gündür.
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası
Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle Kampüsü
Nilüfer/Bursa
b) Tarihi ve saati
: 02.11.2016-10.30
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak
kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Adayların aĢağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik baĢvuruları kapsamında sunmaları
gerekir
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢiolması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢiolması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢiolması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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c) Ön yeterlik idari Ģartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu,
ç) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, bu idari Ģartnamenin ekinde yer alan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
Adayın ortak giriĢim olması halinde (a), (b), (d) de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Ġstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE‘nin ―
Hizmet Yeterlilik Belgesi‖ ve/veya
T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nın ―
SatıĢSonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi‘‘
4.2.2. Teknik Ģartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.
4.2.3. Ġstekli,satıĢını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalıĢma ortam
koĢullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dıĢgörünümünü net olarak
gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broĢürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına
eklemek zorundadır.
4.2.4. Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlarla uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik Ģartnamenin tüm maddelerine
teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik Ģartnameye cevaplar. (Bu cevaplar
firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menĢei
ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)
5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde ve
http://bap.uludag.edu.tr/ adresinde görülebilir.
6.2.Ön yeterlik dokümanı bedeli 50,00.- Türk Lirasıdır,
6.3. Ġhale doküman bedeli 50,00.-Türk Lirasıdır.
6.3.1.Ön yeterliliğe baĢvuracak olanlar, T.C. Halk Bankası Uludağ Üniversitesi ġubesi
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba (Ġhale
Konusunu ve Ġhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen
makbuz karĢılığı 1-a‘da belirtilen adresten idarece onaylı ön yeterlik dökümanının yanısıra Ġhale
dökümanını da temin edebilirler.
6.4. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Uludağ
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimine elden teslim edilebileceği gibi
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar bu ihaleye baĢvuruda bulunamaz.
9 - Bu ihalede kısmı baĢvuru yapılabilir.
10 - Ġhalemiz 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhaleleri SözleĢme
Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların
hükümlerine göre yapılacaktır.
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BOBĠNSARIM MAKĠNESĠSATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢinAdı: Bobin sarım makinesi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2016/400728
Dosya no
: 1627506
1 - ĠDARENĠN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090 - ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi:
2 - ĠHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - ĠHALENĠN:
a) Yapılacağı yer

: Bobin sarım makinesi 1 kalem (1 adet)
: TTK Maden Makinaları Fabrika ĠĢle
tme Müdürlüğü
Zonguldak
: ĠĢebaĢlanmasına müteakip 150 takvim günüdür.

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 25.10.2016 Salı günü saat: 15.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢiolması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine 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) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
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.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1 - CE belgesi
4.2.1 - Teknik Ģartname ve cevapları
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 25.10.2016 Salı günü saat 15.00‘a 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.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢkaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢkaleminin miktarı ile iĢkalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢl
eri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlanolunur.
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TAġIT TANIMA SĠSTEMĠĠLE AKARYAKIT TEMĠNĠ ĠH
ALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TaĢıt tanıma sistemi ile akaryakıt temini 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3/g maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2016/401987
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 372 259 47 94 - 84
Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

KurĢunsuz benzin (95 Oktan)

2.100 Lt.

2

Motorin

90.500 Lt.

: SipariĢemüteakip TaĢıttanıma sistemi ile akaryakıt,
akaryakıt istasyonlarından Kurumumuz vasıtalarına
teslim edilecektir.
: 365 Takvim gününde teslim edeceklerdir.

c) Teslim süresi
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 31.10.2016 Pazartesi - saat 15.00
c) Dosya no
: 1618047
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik 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,
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 kiĢiolması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢiolması 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) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢbelgeler ile buna
iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
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g) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Bu Ģartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlereait önerileri ve iĢlerinlistesi,
k) 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.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taĢıması gereken kriterler:
4.2.1. Ġhale tarihinde süresi dolmamıĢ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK)
alınmıĢakaryakıt dağıtım lisansının fotokopisi ( Bu lisansları almayıp, müracaat etmiĢistekliler
baĢvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)
4.2.2. Akaryakıtların TüpraĢ spektlerine uygunluğunu gösteren belgelerin fotokopileri
(KurĢunsuz Benzin 95 Oktan TüpraĢ Kod No: 243, Motorin TüpraĢ Kod No: 403‘ün teknik
özelliklerini, standartlarını, test metotlarını içerecektir)
4.2.3. Firmalar taĢıt tanıma sisteminin kurulu bulunduğu, kendi adı veya unvanı altında
iĢlettiği akaryakıt istasyonları ile özel anlaĢma ile bayilik verdiği akaryakıt istasyonlarının listesini
teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Teklif veren firmanın Türkiye genelinde en az 150 adet taĢıt
tanıma sistemi bulunan istasyonu olmalı ve bu istasyonlardan birinin mutlaka Zonguldak ve
Bartın il merkezinde bulunması gerekmektedir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düĢük fiyat
esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 50,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
―
Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. Ġhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no‘lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı
bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale
dokumanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 31.10.2016 Pazartesi - saat 15:00‘a 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.
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9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢkaleminin miktarı ile bu iĢkalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Ġhalede kısmi teklif verilemez
10 - 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 dıĢıbırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢl
eri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
8930/1-1
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DÜZELTME ĠLANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:
Ġdarenin Adı
: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye ĠĢle
tmesi
Merkez Müdürlüğü
Ġhale Konusu
: Müze ve Örenyeri GiĢelerinin Kiraya Verilmesi ĠĢi Ġ
halesi
Ġhale Tarihi
: 22 Kasım 2016
Ġhale Yeri
: Döner Sermaye ĠĢle
tmesi Merkez Müdürlüğü 10. Kat Toplantı
Salonu
Ġrtibat Bilgileri
: Adresi: Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 50 06530 Çukurambar
Çankaya ANKARA
Telefon numarası
: (312) 309 49 53 ‐ (312) 309 49 54
Faks numarası
: (312) 312 21 25
Düzeltmeye konu ilanın
yayınlandığı Resmi Gazete
Tarihi ve Sayısı
: 07 Ekim 2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete
07/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak ilan edilen ihale
duyurusunda sehven yer alan
1-―
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 370 (üçyüzyetmiĢ)Müze ve Örenyeri için
‗Müze ve Örenyerleri GiĢelerinin Kiraya Verilmesi ĠĢiĠhalesi‘ yapılacaktır.‖ Ġfadesi, ―
T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığına bağlı 376 (üçyüzyetmiĢaltı) ‗Müze ve Örenyeri için ―
Müze ve Örenyerleri
GiĢelerinin Kiraya Verilmesi ĠĢi Ġ
halesi‘ yapılacaktır.‖ Ģeklinde;
2-―
Tahmin edilen bedel, 887.228.270,41-TL(sekizyüzseksenyedimilyonikiyüzyirmisekiz
binikiyüzyetmiĢTürkLirası kırkbirKuruĢ)‘dir.
Geçici teminat tutarı, 26.616.848,11(Yirmialtımilyonaltıyüzonaltıbinsekizyüzkırksekiz
Türk Lirası onbir KuruĢ)dir.‖ ifadesi,―T
ahmin edilen bedel, 965.002.937,93-TL(dokuz yüz altmıĢ
beĢ milyon iki bin dokuz yüz otuz yedi TürkLirası doksan üç KuruĢ) ‘dir.
Geçici teminat tutarı, 28.950.088,14-TL (Yirmi sekiz milyon dokuz yüz elli bin seksen
sekiz Türk Lirası on dört KuruĢ)dir.‖ Ģeklinde düzeltilmiĢtir.
Ġhale dokümanında herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢ olup tekliflerin hazırlanması ve
sunulmasında düzeltilen ilan metnindeki hususların esas alınması gerekmektedir.
8932/1-1
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220 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden
DanıĢtay Genel Sekreterlik Satınalma ve Tedarik ĠĢleri Müdürlüğü ihtiyacı 220 adet
dizüstü bilgisayar KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen Dell Latitude 5000, HP
Elitebook, Lenovo Thinkpad T veya Toshiba marka ve serilerinden birine uygun olarak, Ofis‘imiz
tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇZARFTA YALNIZ
TEKLĠFEDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠFMEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 20/10/2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢzarfları 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 ve istenilen markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır.
Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8924/1-1
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290 ADET PC, 290 ADET MONĠTÖR VE 51 ADET ULTRABOOK
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Eti Maden ĠĢle
tmeleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 290 adet PC, 290 adet Monitör ve 51
adet Ultrabook KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari
Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇZARFTA YALNIZ
TEKLĠFEDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠFMEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 21/10/2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢzarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8925/1-1
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KOAGÜLASYON TEST KĠTLERĠALIM ĠHALESĠ
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezinin
ihtiyacı için Koagülasyon Test Kitleri alımı, Ġdari ve Teknik ġartname hükümlerine göre ilanen
kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın
alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―
Türk Kızılayı Cad. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA‖
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 0 (312)
293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.
5 - Firmaların tekliflerini en geç 04.11.2016 günü saat 10:00‘a kadar Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENĠġEHĠR / ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri / Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları
gerekmektedir.
6 - Ġhale zarfları 04.11.2016 günü saat 14:00‘da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi
Gazete‘de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV‘den müstesnadır.
8886/1-1
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

—————

KOMPACT ARġĠVDOLABI ALIMI ĠHALESĠ
1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘ne bağlı Güney Ege
(Denizli) Bölge Kan Merkezi‘nin ihtiyacı olan ―
Kompact ArĢiv Dolabı‖ alımı iĢi,Ġdari ve Teknik
ġartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık
artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―
Türk Kızılayı Cad. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA‖
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
4 - Ġdari ve Teknik ġartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecek olup, 0
(312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.
5 - Firmaların tekliflerini en geç 07.11.2016 günü saat 10:00‘a kadar Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENĠġEHĠR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri / Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları
gerekmektedir.
6 - Ġhale zarfları 07.11.2016 günü saat 14:30‘da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi
Gazete‘de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV‘den müstesnadır.
8887/1-1
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.
fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri
kapsamında aĢağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama
ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık
Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢtır.

ĠLÇE
1

Niğde Ġli
Bor Ġlçesi

MEVKĠĠ

ALAN

TAHMĠNĠ

%3 GEÇĠCĠ

ĠHALE

ĠHALE

(Hektar)

BEDEL

TEMĠNAT

TARĠHĠ

SAATĠ

1.500,00 TL

26/10/2016

11.00

1.500,00 TL

26/10/2016

11.05

1.500,00 TL

26/10/2016

11.10

1.500,00 TL

26/10/2016

11.15

KemerhisarBereket-

1763,00

Bahçeli

Niğde Ġli
2

UlukıĢla

Çiftehan

52,49

Ġlçesi
3

Niğde Ġli

246,31

Bor Ġlçesi
Niğde Ġli

4

UlukıĢla

Çiftehan

105,52

Ġlçesi

50.000,00
TL+KDV
50.000,00
TL+KDV
50.000,00
TL+KDV
50.000,00
TL+KDV

1 - Niğde ĠliBor Ġlçesi sınırları içerisinde 1763,00 hektar alana sahip, M33-a4, M33-d1
paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası
6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar
RN:29

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

636056

638803

640227

642087

Yukarı (X)

4181000

4180999

4177045

4177034

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Sağa (Y)

642099

637098

637105

636090

Yukarı (X)

4176026

4176037

4178041

4178051

2 - Niğde Ġli UlukıĢla Ġlçesi sınırları içerisinde 52,49 hektar alana sahip, M33-c4
paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası
6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar
1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

RN:30

655845

655819

656000

656000

Yukarı (X)

4153481

4153402

4153377

4152991

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Sağa (Y)

655000

654950

655000

655125

Yukarı (X)

4153000

4153759

4153759

4153525
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3 - Niğde ĠliBor Ġlçesi sınırları içerisinde 246,31 hektar alana sahip, M33-a1 paftasında
jeotermal kaynak arama ruhsat sahası
6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar
RN:37

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

635470

636375

637255

636944

Yukarı (X)

4197454

4197766

4196602

4196132

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

Sağa (Y)

636383

635572

634479

Yukarı (X)

4196320

4196347

4197085

4 - Niğde ĠliUlukıĢlaĠlçesi Çiftehan Köyü sınırları içerisinde 105,52 hektar alana sahip,
M33-c4 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası
6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar
1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

RN:38

656000

656407

656570

656509

656750

Yukarı (X)

4153377

4153323

4153447

4153579

4153775

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

Sağa (Y)

656750

657250

657250

656000

Yukarı (X)

4154425

4154425

4153000

4152991

Ġhale Yukarı kayabaĢıMahallesi Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde Ġl Özel Ġdaresi ĠlGenel
Meclis Binasında bulunan ĠlEncümen Toplantı Salonunda ĠlEncümeni tarafından yapılacaktır.
ĠĢleilgili Ģartname mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu
üzeri 2. Km ĠlÖzel Ġdaresi Hizmet Binası/NĠĞDE ) veya Yazı ĠĢl
eri Müdürlüğü (Yukarı kayabaĢı
Mahallesi Sağlık Cad. Adliye Yanı ĠlÖzel Ġdaresi ĠlGenel Meclis Binası/NĠĞDE) adreslerinde
görülebilir ve 100.00-TL karĢılığında satın alınabilir.
Ġhaleye iĢtirak edecek olan;
a) Gerçek KiĢiler;
1 - Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için
telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,
2 - Vergi Dairesinden alınmıĢ,vergi numarasını gösterir belge,
3 - Noter onaylı imza sirküleri,
4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Ġhale Ģartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ olan ihale
Ģartnamesi (ekleri ile birlikte),
6 - Ġhale dokümanının satın alındığına dair 100.00-TL‘lik banka makbuzu,
7 - Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına hitaben
iĢinadına alınmıĢ geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.
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b) Tüzel KiĢiler;
1 - Ġhaleye tüzel kiĢilik adına katılacaklarda, Ģirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini
gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine
haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi‘nin aslı veya Noter onaylı suretini,
2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası
belgesi,
3 - Ġhaleye tüzel kiĢilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile
imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri,
4 - Ġhale Ģartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ olan ihale
Ģartnamesi (ekleri ile birlikte),
5 - Ġhale dokümanının satın alındığına dair 100.00-TL‘lik banka makbuzu,
6 - Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına
hitaben iĢin adına alınmıĢ geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek
suretiyle 26/10/2016 ÇarĢamba günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları
gerekmektedir.
Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ġlanolunur.
8891/1-1

—— • ——

MUHTELĠFSONDAJ MALZEMELERĠALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Muhtelif Sondaj Malzemeleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete‘de
yayımlanarak yürürlüğe giren ―
Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2016/410798
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar
Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
: --ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: --2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Mal Alımı,
I. Kısım: Totco Gösterge ve Yedekleri (13 Kalem 45
Adet),
II. Kısım: 1000 Adet 2 7/8‖ Düz Takım (Tij)
b) Teslim yeri/yerleri
: Yerli Ġstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut
Sondaj Ambarları,
Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz
Limanı / CPT herhangi bir Türkiye Havalimanı
c) Teslim tarihi/tarihleri
: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama
talimatının( yabancı istekliler için akreditifin açıldığı
tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; I.
Kısım 60 (altmıĢ), II. Kısım 150 (yüzelli) takvim
günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Ġhale Toplantı Salonları
b) Tarihi ve saati
: 08/11/2016 - 10.30
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4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiĢiolması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢiolması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Ġhale konusu iĢintamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla
aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde
sunacaklardır.
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
ĠĢortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
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c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler.
ĠĢortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Ġstekliler, II. Kısım 2 7/8‖ Düz Takım (Tij) için geçerli API SPEC 5DP sertifikasının bir
kopyasını ve teklif edilen malzemenin çapı, ağırlığı, et kalınlığı çelik kalitesi, tek boy uzunluğu,
uç bağlantı tipi gibi bilgilerin yer aldığı ilgili katalog, belge, çizim v.b. dokümanları teklifleri ile
birlikte sunacaktır. Üretici firma adı API kompozit listesinde yer alacak, teklif ve teslim sırasında
aktif durumda olacaktır.
ĠĢortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
Ġdaremizce benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlereiliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif
eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karĢılığı aynı
adresten (Makine ikmal Daire BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın
alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
8879/1-1

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

13 Ekim 2016 – Sayı : 29856

KASTAMONU SEYDĠLER ORGANĠZESANAYĠ BÖLGESĠ
ALTYAPI YAPIM ĠġĠĠHALE EDĠLECEKTĠR
Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu Seydiler Organize Sanayi
Bölgesi altyapı 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
: Merkez Mah. ġehit ġerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler /
KASTAMONU
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi (105 HA)
alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu
inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi
b) Yapılacağı yer
: Seydiler / KASTAMONU
c) ĠĢebaĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe
baĢlanacaktır.
d) ĠĢinsüresi
: 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢifBedeli (2016 B.F. ile) : 21.846.289 TL
f) Geçici Teminatı
: 1.529.240,23 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
: 27/10/2016 - 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 De
neyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢle
ri 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 iĢveya benzer bir iĢleilgili ĠĢDeneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢaibraz edilen diğer
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
ĠĢdeneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler;Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir.
5 - Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler.
a- Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.
b- Anahtar Teknik Personel
Ġsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalıĢmakta olan 1
adet ĠnĢ. Yük. Mühendisi veya ĠnĢ. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma Ģartı aranmaktadır.
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6 - Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler.
a - Ġdari ġartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.
Ġsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3‘lük 100 HP), 1 adet TitreĢimli Silindir (9-11 ton
statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.
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.)
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) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
F) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlereait taahhüt bildirimi.
H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge
Ġ)ĠçZarf.
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 dıĢzarfa 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 kiĢiolması zorunludur. Ortak GiriĢim(iĢortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul
edilmez.
7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - 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 Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Merkez Mah.
ġehit ġerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL
karĢılığı Bilim, 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.
9 - 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.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ)takvim
günü olmalıdır.
11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2016/261924
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Hava Lojistik Komutanlığı

Ġl/Ġlçe

ANKARA / Etimesgut

Adres

Hava Lojistik Komutanlığı

Tel-Faks

312 298 67 22 / 312 249 10 57

Posta Kodu

06790

E-Mail

-

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

ERDĠNÇ CANER ERARSLAN
Hızırbey Mah. 112 Cad. Egemen

Adresi

Pasajı No: 76/4

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

(6)

ISPARTA

-

16115744470

-

-

-

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

-

9536

-

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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

2013 / 145430
BAġBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe
Atatürk Cad. HaĢim ĠĢçan Mah.

Adresi

Vakıf ĠĢhanı Kat: 1

Posta Kodu

07100

Tel-Faks

0.242.2441394 - 0.242.2444896

E-Mail

antalya@vgm.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

MuratpaĢa / Antalya

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Serpil KIRILMAZ - Mas ĠnĢaat
Mahmudiye Mah. Bahçeler Cad.

Adresi

Ali Palamut Plaza No: 19 Kat: 2/16
Akdeniz/MERSĠN

T.C. Kimlik No.

-

Vergi Kimlik/

42139116580

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

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

32072
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

a-4734

Dayanağı ve

KĠK

Kapsamı

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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

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

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

2012/127945
ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

ĠLLER BANKASI ANONĠM
Adı

ġĠRKETĠADANA BÖLGE

Ġl/Ġlçe

ADANA / Çukurova

MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi

Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci
Bulvarı No: 19

Posta Kodu

Tel-Faks
E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
ĠMAKEL ĠNġ. MAK. ELEK.

Adı/Unvanı

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
Ulucami Cad. Sani KocabaĢ ĠĢ

Adresi

Hanı Kat: 5 No: 95 Ġskenderun /
HATAY

T.C. Kimlik No.

ilbank.adana@ilbank.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BÜLENT ÇAĞLAR
Ulucami Cad. Sani KocabaĢ ĠĢ Hanı
Kat: 5 No: 95 Ġskenderun / HATAY

4700074665

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ġskenderun Ticaret ve Sanayi

Ticaret/Esnaf Odası

Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

7610/008655

Süresi

0 (322) 235 06 67

27841772828

Vergi Kimlik/

6. Yasaklama

0 (322) 235 06 91 -

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢiolması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili
Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan Ģartlara haiz aylık yönünden ―
4857
sayılı ĠĢKanunu‖ hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. BaĢvuruda Gerekli
Belgeler;
Profesörler: 2547 Sayılı Kanun‘un 26. maddesinde belirtilen Ģekilde yayınlardan birini
baĢlıcaaraĢtırma eseri olarak ve baĢvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda
çekilmiĢ2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiĢ,nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını
kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.
Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik baĢvuruları için uygulamaya koyduğu
asgari baĢvuru koĢullarını sağlamıĢ olmak koĢulu ile baĢvurdukları bölümü belirten dilekçe,
özgeçmiĢ,doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel
çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.
Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun‘un 23. maddesindeki Ģartları sağlamaları
gerekmekte olup, baĢvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus
cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS
veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiĢ, yayın listesi ve yayınlardan oluĢan dosyayı 4 (dört)
takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit
edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.
Öğrenim belgesini yurt dıĢından almıĢ olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca
onaylanmıĢ olması gerekmektedir. BaĢvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne Ģahsen veya posta ile yapılacaktır.
Ġlgililere duyurulur.

Kadro Unvanı-Adedi
Fakülte-Bölüm

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Aranan Nitelik

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠBĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
ĠĢle
tme

2

2

2

Matematik Anabilim Dalı mezunu olmak
veya bu alanda eserler vermiĢ olmak

BaĢvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah.,
Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
53.00/14
Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2016 - 159
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 24/08/2016 - 2993
TRABZON
Rize Ġli, Merkez, Kale Mahallesi, sit alanı dıĢında, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu‘nun 13.11.1982 gün ve A-3966 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı
olarak tescillenen mezarlıkların, kadastral numaralarının belirlenmesine iliĢkin; Trabzon Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 26.07.2016 gün ve 522 sayılı
uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Rize Ġli, Merkez, Kale Mahallesi yer alan, ―
Kale Mezarlığı‖ adıyla tescilli taĢınmazın
kadastral numarasının 373 ada, 11, parsel, 374 ada, 22, 24, 25, 26 parseller olarak belirlenmesine,
parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘
Ģerhinin verilmesine,
Ayrıca tescilli taĢınmazın korunma alanının kendi parselleri olarak belirlenmesine karar
verildi.
8820/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2016 - 159
Karar Tarihi ve No
: 24/08/2016 - 2994

53.00/195
Toplantı Yeri
TRABZON

Rize Ġli, Merkez, Kendirli Beldesi, Sırt Mahallesi,151 ada,2 parselde yer alan tescilli
değirmenin parsel bilgisinin düzeltilmesi, korunma alanının belirlenmesi ve yapılan izinsiz
uygulamalara iliĢkin Ġller Bankası A.ġ Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığı‘nın 11/03/2016 gün
ve 5889 sayılı yazısı, Rize Valiliği Tapu Müdürlüğü‘nün 15/06/2016 gün ve E.1400539 sayılı
yazısı, Kendirli Belediye BaĢkanlığı‘nın 10/06/2016 gün ve 292 sayılı ile 22/06/2016 gün ve 300
sayılı yazısı, Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 24/06/2016 gün ve E.1463744 sayılı yazısı,
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 27/04/2012 gün ve 472 sayılı yazısı,
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 07/06/2016 gün ve 2016/420
sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Rize Ġli, Merkez, Kendirli Beldesi, Sırt Mahallesi, 1004 parsel olarak tescilli taĢınmazın
kadastral bilgisinin 151 ada,2 parsel olarak düzeltilmesine
Değirmenin koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise kendi parseli olarak
belirlenmesine, bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli I.
(Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine,
151 ada,2 parselde yer alan değirmende yapılan izinsiz uygulamaların kaldırılmasına,
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak kurulumuza sunulması gerektiğine
karar verildi.
8820/2/1-1
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Sayfa : 133

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
53.00/268
Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2016 - 159
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 24/08/2016 - 2996
TRABZON
Rize Ġli, Merkez, Kendirli Beldesi, Ġlave ve Revizyon Ġmar Planı iĢi ile ilgili Kurum
görüĢümüz talebine iliĢkin Ġller Bankası A.ġ Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığı‘nın
11/03/2016 gün ve 5889 sayılı yazısı, Rize Valiliği Tapu Müdürlüğü‘nün 15/06/2016 gün ve
E.1400539 sayılı yazısı, Kendirli Belediye BaĢkanlığı‘nın 22/06/2016 gün ve 300 sayılı yazısı,
Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 24/06/2016 gün ve E.1463744 sayılı yazısı, Trabzon
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 27/04/2012 gün ve 472 sayılı yazısı, Trabzon
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 31/03/2005 gün ve 176 sayılı kararı,
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 28/11/2013 gün ve 1516 sayılı kararı,
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 07/06/2016 gün ve 2016/420
sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Rize Ġli, Merkez, Kendirli Beldesi, Sırt Mahallesi, sit alanı dıĢında 178 ada 1 parselde yer
alan özel mülkiyete ait değirmenin 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği
göstermediğinden tescilinin uygun olmadığına,
Rize Ġli, Merkez, Kendirli Beldesi, Sırt Mahallesi‘nde yer alan tescilli minarenin parsel
bilgisinin 177 ada 1 parsel olarak belirtilmesine, koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise
ekteki kadastral haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine; Tescilli taĢınmazın bulunduğu
parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘
Ģerhinin; belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine
de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesine,
Tescilli taĢınmaz korunma alanında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesi
Koruma Bölge Kurulu‘ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 135

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
53.02/639
Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2016 - 159

Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No
: 24/08/2016 - 2999
TRABZON
Rize Ġli, ÇamlıhemĢin Ġlçesi, Molaveys Köyü, Mecnun Mevkii, sit alanı dıĢında, özel
mülkiyete ait, 177 ada, 4 parseldeki taĢınmazın kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren
Rize Valiliği, ĠlKültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.04.2016 tarih ve 95711548-168.01/801 sayılı
yazısı, konuya iliĢkin ArdeĢen Kaymakamlığı, Kadastro Müdürlüğünün 20.04.2016 tarih ve
60270869(ArdeĢen Kadastro Birimi)-190.02/E.930472 sayılı, 22.07.2016 tarih ve 60270869190.02/E.1636219 sayılı yazıları, Rize Valiliği, Çevre ve ġehircilik ĠlMüdürlüğünün 21.04.2016
gün ve 99012080/250-E.1126 sayılı, 27.07.2016 tarih ve 99012080/250-E.2206 sayılı yazıları,
ÇamlıhemĢin Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 22.04.2016 tarih ve 40579248160.99/E.948789 sayılı, 01.07.2016 tarih ve 40579248-160.99/E.1625123 sayılı yazıları ile
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 17.06.2016 tarih ve 2016/489
sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Rize Ġli, ÇamlıhemĢinĠlçesi, Mollaveys Köyü, Mecnun Mevkii, 177 ada, 4 parsel ve 175
ada, 5 parseldeki taĢınmazlar; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescil edilmesine;
Koruma grubunun II.(iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ―
korunması gerekli II.(iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine;
Söz konusu 177 ada, 4 parsel ve 175 ada, 5 parsellerin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan
kadastral planda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan 175
ada 3, 4, 6 parsel, 176 ada 1, 2, parsel, 177 ada, 2, 3, 5, 6, 8 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ise ―
kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine, karar verildi.
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Sayfa : 137

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
53.06/81
Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2016 - 159
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 24/08/2016 - 3002
TRABZON
Rize Ġli, HemĢinĠlçesi, Akyamaç Köyü, Ortaköy Mezreleri Mevkii, Sit alanı dıĢında, özel
mülkiyete ait, 862 parseldeki taĢınmazın kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren
ilgilisinin 05.05.2016 tarihli baĢvuru yazısı, konuya iliĢkin HemĢin Kaymakamlığı, Tapu
Müdürlüğünün 24.05.2016 tarih ve 28011470-622.03[622.03]/E.1209063 sayılı yazısı, Rize
Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 16.05.2016 tarih ve 44705583(Pazar Kadastro Birimi)130.01.02[190.02]/E.1155442 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü‘nün 28/06/2016 tarih ve 2016/509 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Rize Ġli, HemĢin Ġlçesi, Akyamaç Köyü, Ortaköy Mezreleri Mevkii, 862 parseldeki
taĢınmazın; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak
tescil edilmesine;
Koruma grubunun II.(iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parsellerin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ―
korunması gerekli II.(iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine; koruma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine, karar verildi.
8820/5/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
53.07/18
Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2016 - 159
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 24/08/2016 - 3003
TRABZON
Rize Ġli, Kalkandere Ġlçesi, Aksu Mahallesi, Camii Civarı Mevkii, sit alanı dıĢında, özel
mülkiyete ait, 497 ada, 3 parseldeki taĢınmazın tescilden düĢürülmesi talebini içeren ilgilisinin
11.05.2016 tarihli yazısı, söz konusu taĢınmazın Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 1160 sayılı; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 30.09.2015 tarih ve 2526 sayılı, 24.02.2016 tarih ve 2754 sayılı kararları, konuya
iliĢkin Rize Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 20.05.2016 tarih ve 13297618130.01.02[130.01.01]/E.1183998 sayılı yazısı, Kalkandere Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün
25.05.2016 tarih ve 85209925-160.99[160.99]/E.1226269 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 21.06.2016 tarih ve 2016/477 sayılı Uzman
Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Rize Ġli, Kalkandere Ġlçesi, Aksu Mahallesi, Camii Civarı Mevkii, sit alanı dıĢında, özel
mülkiyete ait, 497 ada, 3 parseldeki tescilli taĢınmazın 2863 Sayılı Yasanın 6. Maddesi
kapsamında kaldığından, tescil kaydının kaldırılmasının uygun olmadığına;
Söz konusu 3 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği
Ģekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 497 ada 2 parsel ve 488 ada 26, 27, 28, 29
parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―
kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin
verilmesi gerektiğine, karar verildi.
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Sayfa : 139

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
53.08/12
Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2016 - 159
Toplantı Yeri:
Karar Tarihi ve No
: 24/08/2016 - 3004
TRABZON
Rize Ġli, Derepazarı Ġlçesi, Uzunkaya Köyü, Yalı civarı Mevkii, sit alanı dıĢında, özel
mülkiyete ait, 107 ada, 6 parseldeki taĢınmazın kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren
Rize Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.05.2016 tarih ve 95711548-168.01/1062
sayılı yazısı, konuya iliĢkin Derepazarı Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 31.05.2016 tarih ve
85064362-105/E.1260657 sayılı yazısı, Rize Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 02.06.2016 tarih
ve 13297618-105/E.1283046 sayılı yazısı, Rize Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme
Müdürlüğünün 05.08.2016 tarih ve 97375479-903.07.99-E.4998 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 28.06.2016 tarih ve 2016/490 sayılı uzman
raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Rize Ġli, Derepazarı Ġlçesi, Uzunkaya Köyü, Yalı Civarı Mevkii, 107 ada, 6 parseldeki
taĢınmaz ve su kuyusu; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescil edilmesine;
Koruma grubunun II.(iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ―
korunması gerekli II.(iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine;
Söz konusu 107 ada, 6 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda
iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan 107 ada 1, 2, 3, 4, 5,
7 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―
kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin
verilmesi gerektiğine, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Sayfa : 141

29.05/175
Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2016-159
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24/08/2016 - 3020
TRABZON
GümüĢhane Ġli, Torul Ġlçesi, Gülaçar Köyü, Naldöken Mevkii, 329 ada 2 parseldeki
tescilli kilisenin bitiĢik parseldeki 329 ada, 6 parselde ilgilisince bina yapılması talebini içeren
13/08/2015 tarihli baĢvuru, konuya iliĢkin GümüĢhane ĠlÖzel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel iyileĢtirme
Müdürlüğü‘nün 16/06/2016 tarih ve 54197295-750-E.3551 sayılı yazısı, Torul Kaymakamlığı
Tapu Müdürlüğü‘nün 14/09/2015 tarih ve 21168186-105.99/E.1150410 sayılı yazısı, GümüĢhane
Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 16/09/2015 tarih 29972374-(Torul Kadastro Birimi)205.02
/E.1161039 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 27/06/2016
tarih ve 2016/491 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonucunda;
GümüĢhane Ġli, Torul Ġlçesi, Gülaçar Köyü, Naldöken Mevkii, 329 ada 2 parseldeki
tescilli kilisenin koruma grubunun I (Bir) olarak belirlenmesine, kilisenin bulunduğu parselin
tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin
verilmesine;
Kilisenin korunma alanının, ekli kadastral planda sınırları çizilen saha olarak
belirlenmesine; belirlenen korunma alanı içinde yer alan (tescilli kilisenin dıĢındaki) parsellerin
tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ‗‗TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin
verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına; Korunma alanlarında yapılacak inĢai ve fiziki uygulama
öncesi koruma kurundan izin alınması gerektiğine,
Tescilli kilisenin korunma alanında kalan 329 ada, 6 parselde, yeni bina yapım isteğinin
uygun olduğuna, uygulamanın onaylanan projesi doğrultusunda, yapılabileceğine, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Sayfa : 143

29.05/183
Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2016 - 159
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24/08/2016 - 3021
TORUL
GümüĢhane Ġli, Torul Ġlçesi, Kaledibi Mahallesi, Anıtsal eser olarak tescil kaydı süren
Tarihi Torul kalesi korunma alanı sınırları içinde kalan B tipi piknik mesire yeri ilan edilerek
belediyeye kiralanması istenen alana iliĢkin Trabzon orman ĠĢle
tme müdürlüğü Torul Orman
ĠĢle
tme Müdürlüğü‘nün 29/07/2016 gün ve 1677372 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür ve tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 23/12/2010 gün ve 3228 sayılı kararı ile korunma alanı
sınırının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu‘nun konunun yerinde değerlendirilmesine iliĢkin 22/06/2016 gün ve 2980 sayılı kararı ve
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nce hazırlanan 27/06/2016 gün ve
2016/475 sayılı ile 05/08/2016 gün ve 2016/542 sayılı dosya inceleme raporu okundu ekleri ve
dosyası incelendi mahallinde yapılan görüĢmeler sonunda;
GümüĢhane Ġli, Torul Ġlçesi, Kaledibi Mahallesi, Anıtsal eser olarak tescil kaydı süren
Tarihi Torul Kalesi‘ne iliĢkin revize korunma alanı sınırının ekte dağıtımı yapılan kadastral
planda görüldüğü Ģekilde belirlenmesine, ayrıca B tipi piknik mesire alanının yapılmasında bir
sakınca olmadığına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Sayfa : 145

29.05/184
Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2016 - 159
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.08.2016 - 3022
TRABZON
GümüĢhane ili, Torul Ġlçesi, Yıldız Köyü sınırları içerisinde 196 ada, 33 parselde yer alan
mülkiyeti hazineye ait olan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli ġapel ve köy
içerisinden geçen Çit Deresi üzerinde Ayazmaönü mevkiinde korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescilli kemer köprünün korunma alanı ve koruma grubunun belirlenmesi; ġapelin
parseline bitiĢik 196 ada,21,34,37,38 parsel numaralı hazine taĢınmazları tescilli Ģapelin, 117
ada,1,2,3,4,6 parsel numaralı hazine taĢınmazları tescilli köprünün koruma alanı içerisinde
kalabileceğinden satıĢ talebinin
değerlendirilmesi isteğine iliĢkin Torul Kaymakamlığı
Malmüdürlüğü‘nün 01.04.2016 gün ve 288 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge kurulunun 30.06.2005 gün ve 324 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 22.08.2016 gün ve 3319 sayı ile kayıtlı uzman raporu
okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda;
GümüĢhane ili, Torul Ġlçesi, Yıldız Köyü sınırları içerisinde 196 ada, 33 parselde yer alan
mülkiyeti hazineye ait olan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli ġapel ve köy
içerisinden geçen Çit Deresi üzerinde Ayazmaönü mevkiinde, korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescilli kemer köprünün korunma grubunun I (Bir) korunma alanlarının ise ekteki
haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine;
TaĢınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine‘‘ Korunması gerekli
I.(Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; ġapelin belirlenen korunma alanının içinde kalan
196 ada, 21,33,34,37,38 parseller ile, tescilli köprünün belirlenen korunma alanının içinde kalan,
117 ada,1,2 parseller, 177 ada,3 parselin tamamı ve 106 ada, 1 parsel ile 176 ada, 1 parselin bir
kısmı için tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‘Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı
Korunma Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine;
ġapel ve köprünün korunma alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamalar öncesi
kurulumuzdan izin alınmasına;
Ayrıca satıĢıtalep edilen GümüĢhane ili, Torul Ġlçesi, Yıldız Köyü sınırları içerisinde 117
ada,1,2, parsel numaralı hazine taĢınmazları tescilli köprünün korunma alanı içerisinde
kaldığından korunma alanı içerisinde kalan
parsellerde yapılacak uygulamalar öncesi
kurulumuzdan izin alınmak koĢuluyla taĢınmazların satıĢının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

28.00/408
Toplantı Tarihi ve No : 25/08/2016 - 160
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25/08/2016 - 3026
GĠRESUN
Giresun Ġli, Merkez, Boztekeke Köyü, sit alanı dıĢında özel mülkiyete ait 103 ada, 12
parselde tespit edilen kalıntıların 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi talebini içeren
Giresun Valiliği, ĠlKültür Turizm Müdürlüğü‘nün 26/01/2016 tarih ve 168 sayılı, 25/02/2016
tarih ve 397 sayılı yazıları ile konuya iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü‘nün 28/07/2016 tarih ve 2016/529 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Giresun Ġli, Merkez, Boztekeke Köyü, 103 ada, 12 parselde yer alan kalıntıların; 5226 ve
3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklılarını Koruma Kanunu
kapsamında kaldıklarından, I derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; tescillenen
taĢınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗I. derece arkeolojik sit alanıdır‘‘ Ģerhinin
verilmesine;
I. derece arkeolojik sit alanının, sınırlarının ekli kadastral planda koordinatlarıyla sınırları
çizilen saha olarak belirlenmesine; sit alanı içinde bilimsel çalıĢmalar dıĢında herhangi bir inĢai ve
fiziki uygulama yapılamayacağına, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

28.03/13
Toplantı Tarihi ve No : 25/08/2016 - 160
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25/08/2016 - 3032
TRABZON
Giresun ili, Eynesil ilçesi, Ören Beldesinde yapılacak ilave ve revizyon imar planı
çalıĢmalarında kullanılmak üzere alanda bulunan taĢınmaz kültür varlıkları ile sit alanları
sınırlarının sayısal ortamlara iĢlenerek kurum görüĢüyle birlikte gönderilmesi isteğini içeren Ġller
Bankası Anonim ġirketi Mekânsal Planlama Dairesi BaĢkanlığı‘nın 09/01/2015 gün ve 537 sayılı
yazısı ile konuya iliĢkin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü‘nün 16/03/2016 gün ve 612 sayılı
yazısı, Giresun Valiliği Görele Kadastro Birimi‘nin 17/05/2016 gün ve E.1157382 sayılı,
21.03.2016 gün ve E.646589 sayılı yazıları; Eynesil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün
03/05/2016 gün ve E.1037439 sayılı, 03/05/2016 gün ve E.1038387 yazıları; Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı‘nın 17/11/1978 gün ve A-1402 sayılı kararı;
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 19/01/1990 gün ve 607 sayılı kararı;
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 01/03/2016
gün ve 932 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Giresun ili, Eynesil ilçesi, Ören Beldesinde yer alan, ekteki Liste1‘de belirtilen
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 1 adet taĢınmazın tescil kayıtlarının devamına,
Ekteki Liste2‘de belirtilen 10 adet taĢınmazın, 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması
gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescil edilmesine,
Bahse konu taĢınmazların kadastral numaralarının ve koruma gruplarının ekteki Liste1 ve
Liste2‘de belirtildiği Ģekilde, korunma alanlarının ise ekteki kadastral haritalarda gösterildiği
Ģekilde belirlenmesine;
Tescilli taĢınmazlar ile korunma alanlarının yapılacak imar planlarına iĢlenmesine; plan
notlarına ―
tescilli taĢınmazlar ve korunma alanlarında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama
öncesi Koruma Bölge Kurulu‘ndan izin alınması gereklidir‖ ibaresinin eklenmesi gerektiğine;
Tescilli taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine
‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanlarının içinde
kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür
Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.
Liste1- Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Kaydı Devam Eden TaĢınmazlar:
Envanter
no
1

Adı

Mahallesi/Köyü

Ören Merkez
Mezarlığı

Ören/Camidüzü
Mahallesi

Pafta
no

Ada
no

Parsel
no

113

5

Liste2- Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescillenen TaĢınmazlar
Envanter
Mahallesi/
Pafta
no
Adı
Köyü
no
Ada no
Parsel no
1
ÇeĢme
Ören
168
5
2
ÇeĢme
Ören
3
ÇeĢme
Ören
211
18
4
ÇeĢme
Ören
116
13
5
Mezar
Ören
147
30
6
Köprü
Ören
7
Konut
Ören
131
3

Koruma
grubu

Koruma
grubu
I (bir)
I (bir)
I (bir)
I (bir)
I (bir)
I (bir)
II (iki)
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

28.03/14
Toplantı Tarihi ve No : 25/08/2016 - 160
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25/08/2016 - 3033
TRABZON
Giresun ili, Çanakçı ilçesi, Merkez Mahallesi, sit alanı dıĢında, Giresun ĠlÖzel Ġdaresine
ait, tescilli, 118 ada, 3 parseldeki taĢınmazın çatısında, dıĢçevresinde ve pencerelerinde onarım
yapma isteğine iliĢkin Çanakçı Kaymakamlığı, ĠlçeYazı ĠĢle
ri Müdürlüğünün 08.04.2016 tarih ve
18745175-490.E.180 sayılı yazısı, taĢınmazın tesciline iliĢkin Trabzon Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 28.06.2007 tarih ve 1198 sayılı kararı, konuya iliĢkin
Çanakçı Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 26.04.2016 tarih ve 47288521-160.99/E.976620
sayılı yazısı, Giresun Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 25.04.2016 tarih ve 17566137(Görele
Kadastro Birimi)-170.03.01/E.936767 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü‘nün 30/06/2016 tarih ve 2016/540 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Giresun ili, Çanakçı ilçesi, Merkez Mahallesi, 118 ada, 3 parseldeki tescilli taĢınmazın,
çatısında, dıĢ çevresinde ve pencerelerinde yapılmak istenen onarımın; Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtildiği
gibi ―
...ahĢap, madeni, piĢmiĢtoprak, taĢvb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari ögelerinin,
özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiĢtirilmesi, bozulan iç ve dıĢ sıvaların,
kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak
yenilenmesi...‖ kapsamında yapılabileceğine;
Koruma grubunun I.(bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ―
korunması gerekli I.(bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine;
Söz konusu 118 ada, 3 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda
iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan 108 ada 2, 4, 5
parsel, 110 ada 1, 2 parsel, 117 ada 2 parsel, 118 ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 parsellerin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ise ―
kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
28.03/15
Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016 - 160
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25.08.2016 - 3041
TRABZON
Giresun Ġli, Çanakçı Ġlçesi, Akköy Köyü, sit alanı dıĢında, Akköy Köy Tüzel KiĢiliğine
ait, 158 ada, 1 parseldeki caminin 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi talebini içeren
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 18.05.2016 tarih ve 11803514-150.01-1044 sayılı yazısı,
konuya iliĢkin Çanakçı Kaymakamlığı, Ġlçe Yazı ĠĢle
ri Müdürlüğünün 13.06.2016 tarih ve
18745175-490-E.319 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü‘nün 30.06.2016 tarih ve 2016/541 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Giresun Ġli, Çanakçı Ġlçesi, Akköy Köyü, 158 ada, 1 parseldeki caminin, 5226 ve 3386
sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi
kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;
Koruma grubunun I.(bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ―
korunması gerekli I.(bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine; koruma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine karar verildi.
8020/14/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
28.04/30
Toplantı Tarihi ve No : 25/08/2016 - 160
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25/08/2016 - 3034
GĠRESUN
Giresun Ġli, Espiye Ġlçesi, Merkez, Belediye Mücavir alan sınırları içinde kalan
Mahallelerde ilave ve revizyon imar planı yapılacak sahaların incelenerek 2863 sayılı yasa
kapsamında kurum görüĢümüzün bildirilmesi talebini içeren Ġller Bankası Aġ‘nin 05/02/2015
tarih ve 44812147-202-03-3095 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Giresun Valiliği Kadastro
Müdürlüğü‘nün 25/05/2016 tarih ve 72947634-170.03.01/E1208320 sayılı yazısı, Espiye
Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 30/05/2016 tarih ve 60389232/547-1009 sayılı
yazısı, Espiye Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 13/06/2016 tarih ve 24923298160.99/E.1370244 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü‘nün 16/05/2016 tarih ve 2016/361 sayılı uzman raporları, okundu ekleri ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Giresun Ġli, Espiye Ġlçesi, Espiye Mahallesinde bulunan ve ekli liste kadastral bilgileri
verilen ondört (14) adet taĢınmazın; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklılarını Koruma Kanunu kapsamında kaldıklarından taĢınmaz kültür varlığı olarak
tescil edilmesine; tescillenen taĢınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine ‗‗Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine;
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Tescilli taĢınmazların korunma alanlarının, ekli kadastral planda sınırları çizilen saha
olarak belirlenmesine; belirlenen korunma alanı içinde yer alan (tescilli taĢınmazların dıĢındaki)
parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ‗‗TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma
Alanındadır‖ Ģerhinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına; Korunma alanlarında yapılacak
inĢai ve fiziki uygulama öncesi koruma kurundan izin alınması gerektiğine, karar verildi.
S. No
1-

Adı
Konut

Koruma Grubu
II

Mahalle
Espiye

Ada
709

Parsel
2

23-

Konut
Konut

II
II

Espiye
Espiye

43
43

10
9

45-

Konut
Konut

II
II

Espiye
Espiye

118
43

12
7

67-

Konut,
Konut

II
II

Espiye
Espiye

43
41

5
3

89-

Konut
Konut,

II
II

Espiye
Espiye

41
41

4
5

1011-

Konut
Konut

II
II

Espiye
Espiye

41
43

6
3

1213-

Konut
Konut

II
II

Espiye
Espiye

42
116

4
6

14-

Konut

II

Espiye

45

2 ve 3
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
28.08/1
Toplantı Tarihi ve No : 25/08/2016 - 160
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25/08/2016 - 3036
GĠRESUN
Giresun Ġli, ġebinkarahisar Ġlçesi, Merkez, belediye sınırlarındaki mahallelerle bulunan
eski evlerin 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi talebini içeren ġebinkarahisar
Kaymakamlığı ĠlçeYazı ĠĢle
ri Müdürlüğü'nün 26/12/2014 tarih ve 3243 sayılı yazısı ve ekleri
konuya iliĢkin ġebinkarahisar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 06/07/2015 tarih ve 699796
sayılı yazısı, Giresun Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 10/07/2015 tarih ve 73915468
(ġebinkarahisar Kadastro Birimi) 190.01/728018 sayılı yazısı, ġebinkarahisar Belediye
BaĢkanlığı‘nın 21/08/2015 tarih ve 15978246-1700 sayılı, 13/06/2016 tarih ve 15978246/1159
sayılı, 20/06/2016 tarih ve 15978246/1218 sayılı, 01/08/2016 tarih ve 15978246/1541 sayılı
yazıları; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 26/11/2015 tarih ve 2615 sayılı
kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 27/07/2015 tarih ve
2015/514 sayılı, 04-05-06/05/2016 tarih ve 2016/483 sayılı uzman raporları, okundu ekleri ve
dosyası incelendi, yerinde yapılan incelemeler sonunda;
Giresun Ġli, ġebinkarahisar Ġlçesi, Merkez, belediye sınırlarındaki mahallelerde bulunan
ve ekli liste I‘de kadastral bilgileri verilen otuziki (32) adet taĢınmazın; 5226 ve 3386 sayılı
yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklılarını Koruma Kanunu kapsamında
kaldıklarından taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; tescillenen taĢınmazların tapu
kütüklerinin beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin
verilmesine;
Liste II‘de kadastral bilgileri verilen ve tescili devam taĢınmazların tapu kütüklerinin
beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine;
Tescilli taĢınmazların korunma alanlarının, ekli kadastral planda sınırları çizilen saha
olarak belirlenmesine; belirlenen korunma alanı içinde yer alan (tescilli taĢınmazların dıĢındaki)
parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ‗‗TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma
Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesine;
ġebinkarahisar Ġlçesi, Merkez, Tamzara, Fatih, TaĢ,Kızılca ve Müftü Mahallelerinde eski
kent dokusunun genel olarak korunması; mimari yapıların özellikleri bakımından birbirleriyle
uyum göstermesi; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada
bulunmaları sebebiyle teker teker taĢıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii
çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleĢim dokuları, duvarlar) bulundukları
sahada bir bütünlük içinde olması nedeniyle; ekli kadastral haritada sınırları çizilen sahaların,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 04/10/2006 tarih ve 720 sayılı ilke
kararı doğrultusunda ‗Kentsel Sit Alanı‘ olarak tescil edilmesine;
Kentsel sit alanı olarak tescil edilen sahalar içinde kalan taĢınmazların tapu kütüğünün
beyanlar hanesine ‗‗Kentsel Sit Alanındadır‖ Ģerhinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına;
Kentsel sit alanı ve taĢınmaz kültür varlıkları korunma alanlarında yapılacak inĢai ve
fiziki uygulama öncesi koruma kurundan izin alınması gerektiğine; karar verildi.
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KARAR
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28.06/94
Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016 - 160
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25.08.2016 - 3044
TRABZON
Giresun Ġli, Görele Ġlçesi, Kaynar Köyü, sit alanı dıĢında, KöprübaĢı Belediyesi Tüzel
KiĢiliğine ait, 104 ada, 6 parseldeki değirmenin kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren
Görele Kaymakamlığı, ĠlçeYazı ĠĢle
ri Müdürlüğünün 03.05.2016 tarih ve 55283173-492-E.632
sayılı yazısı, konuya iliĢkin Görele Kaymakamlığı, Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 17.05.2016
tarih ve 55283173-492-E.705 sayılı yazısı, Görele Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün
13.06.2016 tarih ve 14901132-160.99[160.99]/E.1378282 sayılı yazısı, Görele Belediye
BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 15.06.2016 tarih ve 80886426.310/412 sayılı yazısı,
Giresun Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 28.06.2016 tarih ve 17566137-170.03.01-E.1495472
sayılı yazısı, Giresun Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.06.2016 tarih ve
95696070/169/1450 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü‘nün 22/07/2016 gün ve 510 sayılı Dosya Ġnceleme Raporu okundu, ekleri ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Giresun Ġli, Görele Ġlçesi, Kaynar Köyü, 104 ada, 6 parselde bulunan değirmenin; 5226 ve
3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.
maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;
Koruma grubunun I.(bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ―
korunması gerekli I.(bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine; belirlenen koruma alanı içerisinde kalan 104 ada 5 parselin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ise ―
kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine, karar verildi.
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61.04/352
Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2016-161
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 26.08.2016- 3058
TRABZON
Trabzon Ġli, Çaykara Ġlçesi, TaĢkıran Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 118
ada, 4 parseldeki taĢınmazın tescilden düĢürülmesi talebini içeren ilgilisinin 05.04.2016 tarihli
yazısı, söz konusu taĢınmazın tesciline iliĢkin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 06.06.2008 tarih ve 1605 sayılı kararı, konuya iliĢkin Çaykara Kaymakamlığı,
Tapu Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 55728109-160.99[160.99]/E.907263 sayılı yazısı,
Trabzon Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 13.06.2016 tarih ve 18118752(Çaykara Kadastro
Birimi)-205.02/E.1376039 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü‘nün 20.06.2016 tarih ve 2016/474 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Trabzon Ġli, Çaykara Ġlçesi, TaĢkıran Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 118
ada, 4 parseldeki tescilli taĢınmazın 2863 Sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında kaldığından,
tescil kaydının kaldırılmasının uygun olmadığına;
Koruma grubunun II.(iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu
kütüğünün beyanlar hanesine ―
korunması gerekli II.(iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesine
Söz konusu 4 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda iĢaretlendiği
Ģekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 118 ada 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 parseller; 119 ada 3,
5 parseller; 126 ada 21, 22, 23, 49 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―
kültür varlığı
korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine, karar verildi.
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61.04/357
Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2016 - 161
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 26.08.2016 - 3059
TRABZON
Trabzon Ġli, Dernekpazarı Ġlçesi, ZincirlitaĢ Mahallesi sınırları içerisinde 101 ada,1
parselde bulunan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Kastro Kayasının yakınında
bulunan bir kısmı tescilli taĢınmazın koruma alanında giren 189 ada, 1 parselde bulunan
mülkiyeti hazineye ait olan taĢınmazın satıĢtalebinin değerlendirilmesi isteğine iliĢkin Trabzon
Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.02.2016 gün ve 633 sayılı yazısı ve ekleri,
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 28.04.2011 gün ve
3358 ve 24.05.2011 gün ve 3406 sayılı kararları ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü‘nün 27.07.2016 gün ve 3002 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve
dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda;
Trabzon Ġli, Dernekpazarı Ġlçesi, ZincirlitaĢ Mahallesi sınırları içerisinde 101 ada,1
parselde bulunan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Kastro Kayasının koruma
grubunun I (Bir) korunma alanın ise ekteki haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine;
TaĢınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine‘‘ Korunması gerekli
I.(Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine;
Ayrıca tescilli taĢınmaz yakınında satıĢıtalep edilen; 187 ada, 1 parsel, 188 ada, 2 parsel,
189 ada, 1 parsel, 190 ada, 1 parsel, 191 ada, 2-3 parsel, 192 ada,1 parsel, 193 ada, 1-2 parseller
koruma alanı dıĢında kaldığı için kurlumuzca yapılacak herhangi bir iĢlem olmadığına karar
verildi.
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Karar Tarihi ve No
: 26/08/2016 - 3063
TRABZON
Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Üstündal, Aksu, Dirlik, Karacakaya ve Gültepe Köylerindeki
kültür varlıklarının 2863 sayılı yasa kapsamında tespit edilmesi talebini içeren Sürmene
Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢle
ri Müdürlüğü‘nün 14/07/2016 tarih ve 64305970-839-761 sayılı
yazısı, konuya iliĢkin Sürmene Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün
18/05/2016 tarih ve 12936420/706 sayılı yazısı, Sürmene Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün
23/06/2016 tarih ve 66824736-160.99[160.99]/-E.1463299 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 29/04/2016 tarih ve 2016/321 sayılı uzman
raporları, okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Trabzon Ġli, Sürmene Ġlçesi, Üstündal, Mahallesinde bulunan ve ekli liste kadastral
bilgileri verilen on (10) adet taĢınmazın; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklılarını Koruma Kanunu kapsamında kaldıklarından taĢınmaz kültür varlığı olarak
tescil edilmesine; tescillenen taĢınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine ‗‗Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine;
Tescilli taĢınmazların korunma alanlarının, ekli kadastral planda sınırları çizilen saha
olarak belirlenmesine; belirlenen korunma alanı içinde yer alan (tescilli taĢınmazların dıĢındaki)
parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ‗‗TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma
Alanındadır‖ Ģerhinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına;
Korunma alanlarında yapılacak inĢai ve fiziki uygulama öncesi koruma kurundan izin
alınması gerektiğine, karar verildi.
TRABZON ĠLĠSÜRMENE ĠLÇESĠ,ÜSTÜNDAL MAHALLESĠNDE
TESCĠLEDĠLEN TAġINMAZLAR
S. No
Adı
Koruma Grubu
Mahalle
Ada
Parsel
1Konut
II
Üstündal
612
1
2Konut
II
Üstündal
601
1
3Konut
II
Üstündal
653
9
4Konut
II
Üstündal
653
1
5Konut
II
Üstündal
634
2
6Konut, Serender ve Fırın
II
Üstündal
635
3
7Konut
II
Üstündal
653
5
8Konut
II
Üstündal
631
1
9Konut Serender ve Fırın
II
Üstündal
607
26
10Konut,
II
Üstündal
602
3
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—————

53/03-125
TOPLANTI YERĠ
TRABZON
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61.13/43
Toplantı Tarihi ve No : 26/08/2016 - 161
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 26/08/2016 - 3064
TRABZON
Trabzon Ġli, ġalpazarı Ġlçesi, Gökçeköy Mahallesi, Asakdibi mevkii, sit alanı dıĢında,286
ada,4 parselde yer alan ġalpazarı Belediyesi mülkiyetine ait değirmenin tescil talebine iliĢkin
Ġlgilisinin 16/09/2015 tarihli baĢvurusu, ġalpazarı Belediyesi, Fen ĠĢle
ri Müdürlüğü‘nün
23/05/2016 gün ve 514 sayılı yazısı, ġalpazarı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 09/06/2016
gün ve E.1350042 sayılı yazısı, ġalpazarı Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün
14/06/2016 gün ve 585 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 15/06/2016 gün
ve E.1401753 sayılı ile 15/06/2016 gün ve E.1401200 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 13/06/2016 gün ve 2016/437 sayılı uzman raporu okundu,
ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Trabzon Ġli, ġalpazarı Ġlçesi, Gökçeköy Mahallesi, Asakdibi mevkii, sit alanı dıĢında,286
ada,4 parselde yer alan ġalpazarı Belediyesi mülkiyetine ait değirmenin 5226 ve 3386 sayılı
yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında
kaldığından korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, değirmenin
koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise kendi parseli olarak belirlenmesine, bulunduğu
parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür
Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine,
Tescilli taĢınmazın parselinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesi Koruma
Bölge Kurulu‘ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.
8820/22/1-1
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