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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ELEKTRİK VE ENERJİ ALANLARINDA

İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6429 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 13 Eylül 2011 tarihinde Kahire’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İş-
birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA
TESİS EDİLEN ORTAK KOMİTENİN 1/2010 SAYILI KARARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6430 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 25 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşma”ya ilişkin
“Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol III”ü
tadil eden 1/2010 sayılı Türkiye-Mısır Ortak Komitesi Kararı’nın onaylanması uygun bulun-
muştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE OMAN SULTANLIĞI HÜKÜMETİ

ARASINDA ARŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6431 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 13 Nisan 2010 tarihinde Muskat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın

onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARLIĞI İLE

MISIR ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İDAREYİ GELİŞTİRMEDEN

SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI ARASINDA KAMU YÖNETİMİ

ALANINDA İŞBİRLİĞİ HAKKINDA MUTABAKAT MUHTIRASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6432 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 13 Eylül 2011 tarihinde Kahire’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirme-

den Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Muta-

bakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜMETİ ARASINDA

ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE İSTİHDAM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6433 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 15 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında

İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6434 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 22 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması”nın

onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013

—— • ——
TÜRKİYE-TUNUS ORTAKLIK KONSEYİNİN TARIM ÜRÜNLERİNDE TAVİZ

DEĞİŞİMİ HAKKINDAKİ PROTOKOL II’NİN A VE B TABLOLARININ

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 2/2012 SAYILI KARARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6435 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi

Hakkındaki Protokol II’nin A ve B Tablolarının değiştirilmesine ilişkin 2/2012 sayılı Kararının

onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDAKİ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6436 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 20 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun

bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013
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ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA ÇALIŞAN

PERSONELİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ

4 ÜNCÜ, 5 İNCİ VE 6 NCI DEĞİŞİKLİKLERİNE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6437 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 1 Temmuz 1970 tarihinde Cenevre’de kabul edilen “Uluslararası Ka-

rayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaş-

ması”nın 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı değişikliklerine katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013

—— • ——
1978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER

TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI

SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1997 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6438 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 26 Eylül 1997 tarihinde kabul edilen “1978 Protokolü ile Değişik

1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Söz-

leşmeyi Değiştiren 1997 Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Protokolün teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar

Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013

—— • ——
2001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ

HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6439 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 23 Mart 2001 tarihinde kabul edilen “2001 Gemi Yakıtlarından Kay-

naklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye

beyanla katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI

HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6440 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 24/3/2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hü-

kümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması

uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUDAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ

ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6441 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 10 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel

İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE

CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6442 Kabul Tarihi: 26/2/2013

MADDE 1 – (1) 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”nın onay-

lanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013
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MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6443 Kabul Tarihi: 27/2/2013

MADDE 1 – 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 4 üncü maddesinin dör-

düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar

eski konumuna getirmek amacı ile yapılan veya yapılacak olan masraflar sebebiyet verenlerden

tahsil edilir. Yapılan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar genel bütçeye, yapılacak olan mas-

raflar karşılığı tahsil edilen tutarlar ise il müdürlüklerince hazırlanan ıslah projelerine uygun

olarak o yerin ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere köy sandığında veya belediye bütçesinde

açılacak hesaba gelir kaydedilir.”

MADDE 2 – 4342 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kiralanacak alanda hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşı-

layacak zorunlu hayvancılık tesisleri kurulabilir. Bu tesislerin taban alanı, kiralanacak alanın

yüzölçümünün yüzde birini geçemez. Bu oranı bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yet-

kilidir. Bu tesislerin yapılması ve kullanılması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak

yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013

—— • ——
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE

HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN

DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN

SATIŞI HAKKINDA KANUN İLE ORMAN KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6444 Kabul Tarihi: 6/3/2013

MADDE 1 – 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının

Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi

ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fık-

rasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, sekizinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan
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“yüzde onu” ibaresi “tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üze-

rinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kul-

lanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde onu, diğer yerler için yüzde yirmisi,”

olarak, “üç yılda altı eşit taksitte” ibaresi “beş yılda on eşit taksitte” olarak ve “dört yılda sekiz

eşit taksitte” ibaresi “altı yılda on iki eşit taksitte” olarak değiştirilmiştir.

“Ancak, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal

amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut

hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanır,

bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması hâlinde, taşınmazın satış

tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak ara-

daki fark kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uya-

rınca kayıt malikinden tahsil edilir.”

MADDE 2 – 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde

yer alan “satış bedeli rayiç bedelin yüzde yetmişidir.” ibaresi “satış bedeli, 6 ncı maddenin dör-

düncü fıkrasının dördüncü cümlesinde belirtilen şekilde kullanılanlar için rayiç bedelin yüzde

ellisidir, bu şekilde satılan tarım arazilerinin sonradan farklı amaçla kullanılması hâlinde aynı

cümlede belirtilen şekilde işlem yapılır.” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “belediye ve mü-

cavir alan sınırları içinde bulunan yerler,” ibaresi “bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli

olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerler,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 11 inci maddesine

aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Sağlık ve eğitim tesisleri yapılması maksadıyla verilen izinlere konu tesislerin kamu

özel iş birliği modeli çerçevesinde yaptırılması veya mevcut izinli tesislerin yenilenmesi hâlinde

ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilir. İzinler ilgili bakan-

lıklar adına devam eder. Adına üst hakkı tesis edilen yükleniciden ağaçlandırma bedeli dışında

kira dâhil başkaca hiçbir bedel alınmaz. Bu kapsamdaki izinler öncelikle bozuk orman alanla-

rında verilebilir. İzin verilen alanın en az iki katı alan Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel

Müdürlüğüne ağaçlandırılmak üzere tahsis edilir.”

MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/3/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             14 Mart 2013

       69471265-305-2591

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Mart 2013 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek

olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   14 Mart 2013

     B.01.0.KKB.01-06-75-213

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 14/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2591 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Mart 2013 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek

olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             14 Mart 2013

       69471265-305-2592

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 8/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2409 sayılı yazımız.

           b) 8/3/2013 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-68-198 sayılı yazınız.

           Dünya Denizcilik Üniversitesi İcra Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere; 11 Mart 2013

tarihinde İsveç’e gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın

dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı

Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM, program

değişikliği nedeniyle İsveç’e gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan
—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   14 Mart 2013

    B.01.0.KKB.01-06/C-1-214

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 8/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2409 sayılı yazınız.

           b) 8/3/2013 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-68-198 sayılı yazımız.

           c) 14/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2592 sayılı yazınız.

           Dünya Denizcilik Üniversitesi İcra Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere, 11 Mart 2013

tarihinde İsveç’e gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın

dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı

Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın program

değişikliği nedeniyle İsveç’e gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlem-

den kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



ATAMA KARARLARI

          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/141

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adıyaman Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Sait MIZRAZLIDAĞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı mad-

desi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/142

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli  Bakanlık Müşavirliğine,

Cafer YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/143

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzincan Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Abdullah YURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı

maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/144

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Şanlıurfa Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Murat DEMİRKOL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı mad-

desi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/145

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bartın Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Adem KARAMEŞE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı mad-

desi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/146

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Konya Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Selim ÇELENK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/147

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Aksaray Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Şahin MERCAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/148

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Uşak Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Ahmet ALTIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/149

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kayseri Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Şerafettin AKYÜZ'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü mad-

desi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/150

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İzmir Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Zafer YILDIRIM'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/152

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Afyonkarahisar Aile ve

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Osman ÇİZMECİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı

maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/153

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Eskişehir Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Sultan Murat AYDIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve

76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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          Millî Savunma Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/154

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Halim GÜNDOĞDU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——

          Sağlık Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/155

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Tarkan ALPAY'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

14/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                   Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                                         Sağlık Bakanı
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YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik enerjisi talep tahminlerinin oluştu-

rulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden elektrik da-

ğıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi,”

“e) Talep tahmini: Dağıtım şirketi tarafından, belli bir zaman aralığı için farklı senar-

yolar çerçevesinde geleceğe dönük olarak yapılan dağıtılan elektrik, puant talep ve abone sa-

yısına ilişkin tahmini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Talep tahminleri, her yıl içinde bulunulan yıl birinci yıl olmak üzere 10 yıllık bir

dönem için hazırlanır ve tahmin sonuçları düşük, baz ve yüksek senaryo şeklinde sunulur. TEİAŞ

tarafından üretim kapasite projeksiyonu ve iletim sistemi on yıllık gelişim raporu ile dağıtım

şirketi tarafından yatırım planı ve dağıtım sistemi on yıllık gelişim raporunun hazırlanmasında

baz senaryo esas alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Puant talep ve abone sayısına ilişkin tahminler ekonometrik bir modele dayalı ola-

rak yapılamıyor ise, gerekçeleri belirtilir ve kullanılan tahmin yöntemi açıklanır.

(3) Talep tahmini sonuçlarında, son 10 (on) yılda görülmemiş oranda bir artış ya da

azalış öngörülmüş ise, söz konusu öngörünün gerekçelerinin sunulması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Talep tahmin sonuçları, talep tahmininde kullanılan veri seti ile birlikte bir rapor

haline getirilir ve her yılın Mart ayının sonuna kadar yazılı olarak ve elektronik ortamda Ku-

ruma Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 formları içerilecek şekilde sunulur. Dağıtım şirketleri

ayrıca, bağlantı tipi, abone grubu ve benzeri detaylar bazında Kurum tarafından kendilerine

bildirilecek formatta içinde bulunulan yılı takip eden yıla ilişkin 1 yıllık talep tahminlerini Ku-

ruma sunarlar.”
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“(3) Dağıtım şirketi tarafından hazırlanan Talep Tahmin Raporu, bu Yönetmelikte yer

alan usul ve esaslara uygunluk yönünden incelenir ve Kurum tarafından uygun bulunması ha-

linde, Kurum tarafından yapılan bildirimi izleyen on gün içerisinde dağıtım şirketi tarafından

TEİAŞ’a gönderilir.

(4) Kurum tarafından uygun bulunmaması halinde, Talep Tahmin Raporu yeniden göz-

den geçirilmek üzere dağıtım şirketine geri gönderilir. Dağıtım şirketi, yapılan bildirimi izleyen

bir ay içerisinde, Talep Tahmin Raporunu yenilemek suretiyle Kuruma sunar.”

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

ğiştirilmiştir.

“(2) TEİAŞ tarafından sonuçlandırılan talep tahminleri, her yılın 1 Ağustos tarihine ka-

dar Kuruma sunulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4

ve Ek 5 eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/4/2006 26129

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2012 28513 (2. Mükerrer)
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem

kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşma-

sında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda

yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, ha-

kem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır. 

(2) Hakemlerden birinin, bu Tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin

sona ermesi ile hukukî veya fiilî sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle

çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda

ve konusu para ile değerlendirilemeyen işlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Hakemlik ücretinin kapsadığı işler 

MADDE 2 – (1) Tebliğde yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itiba-

ren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır. 

(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti

gerektirmez.

Başkanın ücreti

MADDE 3 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin

yüzde on fazlası olarak hesaplanır. 

Ücretin kısmen hakedilmesi ve ücret ödenmeyecek haller 

MADDE 4 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim

Kanununun 7 nci maddesinin (H) fıkrası uyarınca görevinin sona ermesi halinde, ücret tablo-

sunda yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir. (C), (E) ve (F) fıkraları uyarınca görevin sona er-

mesi hâllerinde hakem ücreti ödenmez.

(2) Milletlerarası Tahkim Kanununun 11 inci maddesinin (C) fıkrasının 1 ve 2 nci bent-

leri gereğince tahkim yargılamasının sona ermesi halinde ücret tablosunda yazılı olan hakem

ücretinin dörtte birine hükmedilir. 

(3) Milletlerarası Tahkim Kanununun 13 üncü maddesinin (B) fıkrasının 1, 2, 3, 4, 6

ve 7 nci bentlerinde yazılı hallerden birinin, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin

sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca

süre verilmesinden önce gerçekleşmesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına,

süre verilmesinden sonra gerçekleşmesi halinde ise tamamına hükmolunur.
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Davanın konusuz kalması, feragat ve sulhte ücret

MADDE 5 – (1) Anlaşmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat veya sulh nedeniyle,

hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim

Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce sona ermesi halinde

ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise

tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur. 

Kısmî kararda ücret 

MADDE 6 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret,

kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir. 

(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin

tamamına hükmedilir. 

İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması

MADDE 7 – (1) İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya

Milletlerarası Tahkim Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci bendinin (b), (d), (e), (f), (g) alt

bentleri ile 2 nci bendinin (b) alt bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü halinde, eski ha-

kemlerden birinin yeniden tayin edilmesi durumunda, ücret tablosunda yazılı ücretin dörtte bi-

rine hükmedilir. 

Ücretin hakedilme zamanı

MADDE 8 – (1) Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesi ile hakedilir. 

Ücretin paylaşımı

MADDE 9 – (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, Tebliğin 3 üncü maddesi hük-

mü de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır. 

Uygulanacak tebliğ

MADDE 10 – (1) Ücret, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tebliğe göre belirlenir.

Ücret tablosu

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre he-

saplanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2013 tarihinde  yürürlüğe  girer.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/3)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2007/4) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC),

Hindistan ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli transmisyon kolanları (v- ka-

yış) ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bahse konu eşyaya yönelik mevcut önlemlerin yürürlük süresinin bitiminden önce,

20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-

lenmesine İlişkin Tebliğ (2011/12) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülkeler kapsa-

mında mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir nihai gözden geçirme

soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Yerli üretici Bando Kayış San. ve Tic. A.Ş. tarafından sağlanan bilgiler çerçevesinde

ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları (v-kayış) için 20/3/2012 tarihli ve

28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (2012/5) ile NGGS başlatılmıştır. Söz konusu

soruşturma Ekonomi Bakanlığı’nın (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) ta-

rafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

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 İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçe-

vesinde yürütülen NGGS sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvu-

runun yerli üretim dalı (YÜD) adına yapılmış olduğu ve üreticinin YÜD’yi temsil ettiği anla-

şılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen ÇHC, Hindistan ve Vietnam’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de

yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik diğer üreticilere/ihra-

catçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ilgili soru

formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğ’ine ulaşmalarını sağlamak

için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.
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(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerek-

tiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Kendilerine bildirim yapılan 19 ithalatçı firmanın 10’undan cevap alınmıştır.

(5) ÇHC’den 1 (Zeon Belts Pvt. Ltd.) ve Hindistan’dan 1 (PIX Transmissions Ltd.) ih-

racatçı firmadan soruşturmaya ilişkin cevap alınmıştır.

(6) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-

nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai

bildirim; soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında görüş

bildiren üretici/ihracatçılar, ithalatçılar ve yerli üretim dalına iletilmiştir.

(7) Kendisine bildirim yapılmış olan Hindistan’da yerleşik PIX Transmissions Ltd. fir-

ması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiştir.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi,

belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olan-

larına bu raporun ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve bel-

gelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır

tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Bando Kayış

San. ve Tic. A.Ş.’nin Gebze’de bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama

gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 01/1/2009–

31/12/2011 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4010.32.00.00.00, 4010.34.00.00.00 ve

4010.39.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “transmisyon

kolanları (v-kayış)”dır.

(2) V-kayışlar, kord ipliği ve kord beziyle takviyeli olarak bütün yüzeyleri veya sadece

üst yüzeyleri kauçuk emdirilmiş bez ile kaplı olarak imal edilen ürünlerdir.V-yivli olmayan ve

kesitleri trapez şeklinde olan söz konusu ürünler, endüstriyel kullanımda güç aktarımı gerektiren

jeneratör, klima, pompa yapımı, tarım makinaları ve otomotiv sektöründe araçların motor ak-

samları gibi motor ve kasnak olan her yerde kullanım imkanı bulabilmektedir.
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(3) YÜD tarafından üretilen v-kayış ile soruşturma konusu ülkeler menşeli v-kayışın

benzer ürün olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD ta-

rafından gerekse soruşturma konusu ülkelerde üretilen v-kayışın işlevsel özellikleri, fiziksel

özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin

birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldı-

racak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.

(4) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uy-

gulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eş-

yanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapı-

lacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu

süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada he-

saplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

(3) Nihai bildirim sonrasında ürünün üreticisi/ihracatçısı olan Hindistan’da yerleşik

PIX Transmissions Ltd. firması temsilcisi 11/2/2013 tarihinde Bakanlığımıza ilettiği görüşünde,

firmanın yeni ihracatçı konumunda olduğunu ve soru formuna cevap vermesine rağmen firmaya

özel marj hesabı yapılmadığı şeklinde itirazda bulunmuştur. Ancak bilindiği üzere, gerek yü-

rürlükte bulunan Ulusal Mevzuatta gerekse DTÖ Anti-Damping Anlaşmasında nihai gözden

geçirme soruşturmalarında damping marjı hesaplanması yönünde bir hüküm bulunmamakta

olup, firmadan yeni ihracatçı soruşturması açılması yönünde bir talep alınmamıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu

dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki ede-

bilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini ve

önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla 2009-2011 dönemi dikkate alın-

mıştır.
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(2) Halihazırda yürürlükte bulunan önlemde 4010.32.00.00.00 ve 4010.34.00.00.00

GTİP’leri altında önlem konusu ürünlerin tanımı yapılmışken, 4010.39.00.00.00 GTİP’i “diğer”

başlığını taşımakta olup içinde esas soruşturmada önlem kapsamı dışında tutulan “v-yivli ko-

lanlar” da bulunmaktadır. Bu kapsamda 4010.39.00.00.00 GTİP’i altında önlem kapsamında

bulunmayan ve yerli üretici verilerinden faydalanılarak hesaplanan ortalama birim fiyatı geçen

“v-yivli kolan” işlemleri istatistiklerden çıkarılarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri

ayrıştırılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu İthalatın Gelişimi

Maddenin genel ithalatı

MADDE 10 – (1) 2009’da 1.162.528 kg olan soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye

genel ithalatı 2010’da 1.993.976 kg ve 2011’de 2.488.190 kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Bahse konu ürünün genel ithalatı değer bazında, 2009’da 11.875.145 ABD Doları,

2010’da 19.064.354 ABD Doları ve 2011’de 22.328.852 ABD Doları seviyesinde gerçekleş-

miştir.

(3) Genel ithalatın birim fiyatı 2009’da 6,60 ABD Doları/kg, 2010’da 6,37 ABD Doları/kg

ve 2011’de 5,37 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı

MADDE 11 – (1) Ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatına ilişkin değerlendir-

meler, soruşturma konusu ülkelerin tümü ve ülke bazlı olarak aşağıda yer almaktadır.

a) Genel;

1) 2009-2011 döneminde soruşturma konusu ülkelerden yapılan soruşturma konusu

ürün ithalatı miktar bazında 2009’da 26.867 kg, 2010’da 47.720 kg ve 2011’de 49.290 kg se-

viyesinde gerçekleşmiştir.

2) Bahse konu ürünün soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalatı değer bazında,

2009’da 395.776 ABD Doları, 2010’da 768.902 ABD Doları ve 2011’de 595.975 ABD Doları

seviyesinde gerçekleşmiştir.

3) Bahse konu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı, 2009’da 9,52 ABD Doları/kg,

2010’da 10,74 ABD Doları/kg ve 2011’de 7,23 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

4) Bahse konu ülkeler kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı esas soruşturmada

belirlenen zarar inceleme döneminde 2002’de %57,88 iken 2005’te %69,08’e yükselmiş ve

gözden geçirme dönemi olan 2009’da %2,31, 2010’da %2,39 ve 2011’de %1,98 olarak ger-

çekleşmiştir.

5) Bahse konu ülkeler kaynaklı ithalat miktarı alınan damping önleminin etkisinin gö-

rülmesiyle ciddi oranda düşmüştür.
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b) ÇHC;

1) 2009-2011 döneminde ÇHC’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar ba-

zında 2009’da 20.445 kg, 2010’da 34.867 kg ve 2011’de 44.361 kg seviyesinde gerçekleşerek

artış eğilimine girmiştir.

2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı, 2009’da 9,85 ABD Doları/kg, 2010’da 11,81

ABD Doları/kg ve 2011’de 7,36 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2009’da % 1,76, 2010’da

% 1,75 ve 2011’de % 1,78 olarak gerçekleşmiştir.

4) Dampinge karşı önlemin uygulamaya konulmasından sonra ÇHC’den yapılan itha-

latın birim fiyatları yükselmiş ve ithalat miktar bazında azalmıştır. Ancak fiyattaki eğilim 2011

yılında değişmiştir.

c) Hindistan;

1) 2009-2011 döneminde Hindistan’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar

bazında 2009’da 6.422 kg, 2010’da 12.853 kg ve 2011’de 4.929 kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

2) Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2009’da 8,46 ABD Doları/kg, 2010’da

7,83 ABD Doları/kg ve 2011’de 6,06 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

3) Dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi ile Hindistan’dan yapılan ithalatın birim

fiyatları yükselmiş ve Hindistan’dan yapılan ithalatın miktarı azalmıştır. Ancak incelenen dö-

nemde birim fiyatlar aşağı doğru bir seyir izlemiştir.

ç) Vietnam;

1) 2009-2011 döneminde Vietnam’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı önlemin

etkisiyle durmuştur.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 12 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz

konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda,

öncelikle YÜD’nin yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye

benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Önlem konusu maddenin Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde

YÜD verilerine dayalı olarak ayrıştırılmış TÜİK istatistikleri kullanılmıştır. Söz konusu ince-

leme 2009–2011 dönemi için yapılmış olup, veriler 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslen-

miştir.

(3) Buna göre, soruşturma konusu üründeki yurtiçi tüketim endeks değeri, 2009’da 100

iken, 2010’da 163’e ve 2011’de 196’ya yükselmiştir. 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik

kriz sonrası Türkiye pazarında önemli büyüme yaşanmış ve tüketim 2010 ve 2011 yılları bo-

yunca artmaya devam etmiştir.
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(4) Esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları arasında %35 oranında

büyüyen ÇHC’nin pazar payı, 2009’da 100, 2010’da 105 ve 2011’de 111 olarak gözden geçirme

döneminde %11 oranında büyümüştür.

(5) Esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları arasında %52 oranında

büyüyen Hindistan’ın pazar payı, 2009’da 100, 2010’da 123 ve 2011’de 39 olarak gözden ge-

çirme döneminde %61 oranında azalmıştır.

(6) Vietnam pazar payı esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları ara-

sında %23 oranında büyürken, önlemin etkisiyle beraber Vietnam’dan yapılan ithalat, gözden

geçirme döneminde durmuştur.

(7) Esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları arasında %21 oranında

azalan YÜD’nin pazar payı, 2009’da 100, 2010’da 81 ve 2011’de 67 olarak gözden geçirme

döneminde %33 oranında azalmıştır.

(8) Esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları arasında %18 oranında

azalan diğer ülkelerin pazar payı, 2009’da 100, 2010’da 105 ve 2011’de 110 olarak gözden ge-

çirme döneminde %10 oranında artmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 13 – (1) Önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’nin fiyat-

larını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması hesap edilirken, önlem konusu ürünün güm-

rük vergisi ve diğer ithalat maliyetlerini de içeren ağırlıklı ortalama Türkiye pazarına giriş fiyatı

hesaplanmış ve bulunan fiyat YÜD’nin yıllık ortalama yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır.

Hesaplama yapılırken yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler dikkate alınmamıştır.

(2) Buna göre, ÇHC menşeli ithalatın 2009’da -%13, 2010’da -%27, 2011’de ise %38

düzeyinde fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

(3) Bu çerçevede, Hindistan menşeli ithalatın 2009’da %7, 2010’da %19, 2011’de ise

%42 düzeyinde fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

(4) Nihai bildirim sonrası alınan görüşlerde, nihai bildirimde yer alan tablolarda fiyat

kırılmasında maddi hata olduğu iddia edilmiştir. Ancak herhangi bir maddi hata saptanmamıştır.

(5) Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı gözden geçirme döneminde dur-

duğu için fiyat kırılması hesabı yapılamamıştır.

Fiyat baskısı

MADDE 14 – (1) Önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’nin fiyat-

larını baskılayıp baskılamadığı incelenmiştir. Bu çerçevede dampingli ithalat fiyatının YÜD’nin

olması gereken satış fiyatının ne kadar altında olduğu belirlenmiştir. Fiyat baskısı, dampingli

ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’nin olması gereken satış fiyatının yüzde olarak

ne kadar altında kaldığını göstermektedir.
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(2) Fiyat baskısı analizinde, soruşturma konusu ülkenin CIF ithal fiyatlarının üzerine

gümrük vergisi ve ithalat masrafları ilave edilerek ilgili ülke menşeli ürünlerin Türkiye piya-

sasına giriş fiyatları bulunmuştur. Söz konusu fiyatlar, YÜD’nin üretim maliyetine mâkul oran-

da kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen satış fiyatı ile karşılaştırılmış ve dampingli ithalatın

fiyatının YÜD’nin olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı sonucuna ulaşıl-

mıştır.

(3) Fiyat baskısı ÇHC menşeli ürün için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009’da

%19, 2010’da %1, 2011’de ise %50 olarak hesaplanmıştır.

(4) Fiyat baskısı, Hindistan menşeli ürün için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009’da

%44, 2010’da %62, 2011’de ise %54 olarak hesaplanmıştır.

(5) Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı gözden geçirme döneminde dur-

duğu için fiyat baskısı hesabı yapılamamıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 15 – (1) Önlem konusu ülkelerden yapılan ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin

belirlenmesinde, yerli üretici Bando Kayış San. ve Tic. A.Ş.’nin verileri esas alınmıştır. Söz

konusu zarar incelemesi 2009–2011 dönemi için yapılmıştır.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için

yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler

kullanılmış ve veriler 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);

1) YÜD’nin önlem konusu üründe üretim miktar endeksi, 2009 baz yılında 100 iken

2010’da 99 ve 2011’de 104 olmuştur.

2) YÜD’nin üretim kapasite (adet bazında) endeksi, 2009 baz yılında 100 iken 2010’da

77 ve 2011’de 77 olmuştur.

3) KKO (adet bazında) endeksi 2009 baz yılında 100 iken, 2010’da sabit kalmış ve

2011’de 116’ya yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat;

1) YÜD’nin yurtiçi satış miktar endeksi 2009 baz yılında 100 iken 2010’da 132 ve

2011’de 131 olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2009 baz yılında 100

olan endeksin, 2010’da 121’e ve 2011’de 134’e yükseldiği görülmektedir.

3) YÜD’nin 2009 baz yılında 100 olan yurt dışı miktar satış endeksi 2010’da 25 ve

2011’de 38 olarak gerçekleşmiştir.
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c) Yurt içi ve ihracat satış fiyatları;

1) YÜD’nin 2009 baz yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyat en-

deksi, 2010’da 92’ye gerilemiş ve 2011’de 102’ye yükselmiştir.

2) YÜD’nin 2009 baz yılında 100 olan ağırlıklı ortalama ihracat birim satış fiyat en-

deksi, 2010’da 147’ye ve 2011’de 211’e yükselmiştir.

ç) Pazar payı;

1) YÜD’nin 2009’da 100 olan pazar payı endeksi, 2010’da 65’e ve 2011’de 57’ye

düşmüştür.

d) Verimlilik;

1) YÜD’nin çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2009 baz yılında 100 iken, 2010’da

156’ya ve 2011’de 161’e yükselmiştir.

e) Stoklar;

1) YÜD’nin 2009 yılında stok miktar endeksi 100 olarak alındığında bu endeks 2010’da

66 ve 2011’de 63 olmuştur.

f) İstihdam;

1) YÜD’nin önlem konusu ürün üretimindeki doğrudan işçi istihdamının 2009 baz yı-

lında 100 olan endeks değeri, 2010 ve 2011’de 73 olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler;

1) YÜD’nin aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi 2009 baz yılında 100 olarak alın-

dığında, 2010’da 106 ve 2011’de 103 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Maliyetler ve karlılık;

1) YÜD’nin ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009’da 100 iken 2010’da

74 ve 2011’de 80 olmuştur.

2) YÜD’nin önlem konusu üründe birim karlılığı 2009 baz yılında -100 iken, 2010’da

-6’ya ve 2011’de 19’a yükselmiştir.

h) Nakit akışı;

1) YÜD’nin elde ettiği nakit akışı endeksi 2009’da -100 iken, 2010’da 52’ye ve 2011’de

114’e yükselmiştir.

ı) Büyüme;

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü, 2009’da 100 iken,

2010’da 66 ve 2011’de 63 olarak gerçekleşmiştir.

i) Sermaye veya yatırımları arttırma yeteneği;

1) YÜD’nin sermaye arttırma yeteneğini görebilmek için, YÜD’nin bütün faaliyetle-

rinde kullanılan öz sermayesinin seyri incelenmiştir. Buna göre, 2009’da 100 olan öz sermaye,

2010’da 94 olmuş ve 2011’de 37 düzeyine gerilemiştir.

2) YÜD’nin yatırımları arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalınca yapılan

yatırımların seyri incelenmiş ve 2009’da 100 olan tevsi yatırım endeksinin, 2010’da 1.206 ve

2011’de 184 olduğu görülmüştür.
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Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) YÜD’nin ekonomik göstergeleri incelendiğinde, mevcut önlemin et-

kisiyle yurtiçi satış miktarının artmış olduğu, yurtiçi satış karlılığında görülen iyileşmeye rağ-

men zararın halen devam ettiği görülmektedir. Gözden geçirme dönemi boyunca aktif toplamı

azalan YÜD’nin üretim kapasitesinin düştüğü ve pazar payının azaldığı görülmektedir.

(2) Gözden geçirme döneminde sınai ve ticari maliyetleri ile dönem sonu stoklarında

olumlu gelişmeler yaşayan YÜD, üretim tesislerinde tevsi yatırımlar yapmaya başlamıştır.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten

kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite, ihracat kabiliyeti

ve ihraç fiyatları, bahse konu ülkeler için Türkiye pazarının önemi ve bu ülkelerdeki mevcut

yerleşik kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilme olasılığı, esas soruşturmada tespit edilen dam-

ping marjları başta olmak üzere damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi

ihtimaline ilişkin diğer unsurlar incelenmiştir.

Soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve so-

ruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merke-

zi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmış ve aşağıda yer alan sonuç-

lara ulaşılmıştır. Analizde, UTM’de yer alan önlem konusu ürünü kapsayan 4010.32, 4010.34

ve 4010.39 GTP’lerine ait istatistikler, global kriz etkisinin de görülebilmesi için 2007-2011

dönemi boyunca incelenmiştir.

a) Dünya Geneli;

1) 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 GTP’leri altındaki ürünün dünya genelinde miktar ba-

zında ihracatı 2007’de 134.819 Ton, 2008’de 113.241 Ton, 2009’da 97.691 Ton, 2010’da

193.974 Ton ve 2011’de 124.685 Ton olarak gerçekleşmiştir. Miktar bazında ihracatta 2011

yılı itibariyle %27,61 ile ÇHC birinci sırada yer alırken, ABD %14,14 ile ikinci sırada, Almanya

%7,97 ile üçüncü ve Tayland %6,04 ile dördüncü, Meksika %4,21 ile beşinci sırada yer al-

maktadır. Soruşturma konusu diğer ülkelerden Hindistan %2,58 ile onuncu ve Vietnam %0,13

ile otuz altıncı sırada yer almaktadır.

2) Birim fiyatlar 2007-2011 dönemi boyunca incelendiğinde, sırasıyla 11,90 ABD Do-

ları/kg, 14,95 ABD Doları/kg, 14,59 ABD Doları/kg, 8,65 ABD Doları/kg ve 15,49 ABD Do-

ları/kg olarak gerçekleştiği görülmüştür.
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b) ÇHC;

1) Soruşturmaya konu olan ülkelerden ÇHC’nin dünyaya ihracatının miktar bazında

2007-2011 dönemi boyunca sırasıyla 31.015 Ton, 24.797 Ton, 22.257 Ton, 29.227 Ton ve

34.425 Ton olduğu görülmektedir.

2) 2007-2011 döneminde ÇHC’nin ihracatındaki birim fiyatlar ele alındığında sırasıyla

3,11 ABD Doları/kg, 3,93 ABD Doları/kg, 3,90 ABD Doları/kg, 4,19 ABD Doları/kg ve 4,96

ABD Doları/kg seviyelerinde oluşmuştur. ÇHC’nin birim fiyatlarının 2007-2011 dönemi bo-

yunca dünya birim fiyatlarının oldukça altında seyrettiği görülmektedir.

3) ÇHC’nin 2007-2011 döneminde dünya v-kayış ihracatındaki miktar bazındaki payı

değerlendirildiğinde, 2007’de %23, 2008’de %21,90, 2009’da %22,78, 2010’da %15,07 ve

2011’de %27,61 oranlarında olduğu görülmektedir.

c) Hindistan;

1) Soruşturmaya konu bir diğer ülke olan Hindistan’ın önlem konusu üründeki ihracatı

incelendiğinde, 2007-2011 döneminde miktar bazında ihracat rakamlarının yıllar itibariyle sı-

rasıyla 1.897 Ton, 2.386 Ton, 1.837 Ton, 483 Ton ve 3.214 Ton olduğu görülmektedir.

2) Birim fiyatlar 2007-2011 dönemi için incelendiğinde sırasıyla 3,43 ABD Doları/kg,

3,84 ABD Doları/kg, 4,51 ABD Doları/kg, 22,11 ABD Doları/kg ve 7,15 ABD Doları/kg olarak

gerçekleşmiştir. Hindistan’ın birim fiyatlarının 2010 yılı hariç dünya genelinin altında seyrettiği

görülmektedir.

3) Hindistan’ın dünya v-kayış ihracatındaki payı 2007-2011 dönemi için miktar bazlı

ihracat rakamları ele alınarak değerlendirildiğinde, sırasıyla %1,41, %2,11, %1,88, %0,25 ve

%2,58 olduğu görülmektedir.

ç) Vietnam;

1) Soruşturmaya konu bir diğer ülke olan Vietnam’ın önlem konusu üründeki ihracatı

incelendiğinde, 2007-2011 döneminde miktar bazında ihracat rakamlarının sırasıyla 122 Ton,

161 Ton, 63 Ton, 64 Ton ve 160 Ton olduğu görülmektedir.

2) Birim fiyatlar 2007-2011 dönemi için incelendiğinde sırasıyla 12,81 ABD Doları/kg,

15,57 ABD Doları/kg, 16,48 ABD Doları/kg, 25,88 ABD Doları/kg ve 6,73 ABD Doları/kg

olarak gerçekleşmiştir. Vietnam’ın birim fiyatlarının 2007-2010 dönemi boyunca dünya geneli

birim fiyatların üzerinde seyrettiği görülmekle beraber, 2011 yılında artan ihracat hacmine

bağlı olarak dünya geneli birim fiyatların altına indiği görülmektedir.

3) Vietnam’ın dünya v-kayış ihracatındaki payı 2007-2011 dönemi boyunca miktar

bazlı ihracat rakamları ele alınarak değerlendirildiğinde sırasıyla %0,09, %0,14, %0,06, %0,03

ve %0,13 olduğu görülmektedir.

4) Vietnam menşeli ithalat için esas soruşturmada %64,54 oranında olan fiyat kırılması,

%146,16 oranında olan fiyat baskısı ve CIF ihraç fiyatının %158,6’sı oranında damping marjı

hesaplanmıştır. Mevcut damping önlemlerinin yürürlüğe girmesi ile ilgili ülkenin birim fiyatları

yükselmiş ve gözden geçirme dönemi boyunca ithalat yapılmamıştır.
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Soruşturmaya konu ülkelerin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 19 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) ya-

rarlanılarak, soruşturmaya konu ülkelerin AB-27’ye ihracatları ve AB’nin soruşturma konusu

GTP’ler olan 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 altında yer alan v-kayış maddesi genel ithalatına

ilişkin verileri incelenmiştir. Euro bazındaki değerlerin ABD Doları bazındaki değerler ile kar-

şılaştırılmasında Euro-Dolar paritesi olarak 2007 yılı için 1,37, 2008 yılı için 1,47, 2009 yılı

için 1,39, 2010 yılı için 1,33 ve 2011 yılı için 1,39 ortalama değerleri alınmıştır.

(2) Buna göre AB-27’ye toplam olarak 2007’de 9.762 Ton, 2008’de 9.499 Ton, 2009’da

6.125 Ton, 2010’da 10.080 Ton, 2011’de ise 13.303 Ton ithalat yapılmıştır. Bahse konu genel

ithalatın birim fiyatı ise 2007’de 16,08 ABD Doları/kg, 2008’de 18,09 ABD Doları/kg, 2009’da

19,75 ABD Doları/kg, 2010’da 16,75 ABD Doları/kg, 2011’de ise 14,20 ABD Doları/kg ol-

muştur.

(3) AB-27’ye ÇHC’den miktar bazında 2007’de 3.709 Ton, 2008’de 3.555 Ton, 2009’da

2,105 Ton, 2010’da 4,929 Ton, 2011’de ise 7,528 Ton v-kayış ithal edilmiştir. Yapılan bu itha-

latın birim fiyatı ise 2007’de 3,90 ABD Doları/kg, 2008’de 4,70 ABD Doları/kg, 2009’da 5,55

ABD Doları/kg, 2010’da 4,75 ABD Doları/kg, 2011’de ise 4,56 ABD Doları/kg olmuştur.

(4) AB-27’ye Hindistan’dan miktar bazında 2007’de 842 Ton, 2008’de 1.026 Ton,

2009’da 628 Ton, 2010’da 795 Ton, 2011’de ise 811 Ton v-kayış ithal edilmiştir. Yapılan bu

ithalatın birim fiyatı ise 2007’de 5,71 ABD Doları/kg, 2008’de 8,60 ABD Doları/kg, 2009’da

8,69 ABD Doları/kg, 2010’da 8,58 ABD Doları/kg, 2011’de ise 10,04 ABD Doları/kg olmuştur.

(5) ÇHC ve Hindistan’ın AB-27’ye ihraç fiyatları Türkiye’ye ihraç fiyatlarından dü-

şüktür.

(6) Vietnam’dan AB’ye yapılan ithalat kayda değer oranların altındadır.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 20 – (1) Önlem konusu ürüne yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyüklü-

ğünün ve büyüme potansiyelinin önlem konusu ülkeler için cazip bir seviyede olduğu ve Tür-

kiye’nin ilgili üründeki tüketim endeksinin 2009-2011 yılları arasında önemli ölçüde arttığı

değerlendirilmektedir. Tüketim endeksinin artmasının başlıca nedenlerinden biri, v-kayışların

temel olarak güç aktarımı gerektiren çeşitli ürün gruplarında kullanılmasıdır. Kriz sonrası gö-

rülen bu artışın, sektörlerdeki büyümeye ve bahse konu ürün grupları talebindeki artışa bağlı

olarak v-kayış talebini daha da arttırması beklenmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemlerin hu-

kuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması çerçevesinde ilgili taraflardan elde

edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjları incelenmiştir. Esas soruştur-

mada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların dav-

ranışlarını ve yapmaları muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.
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(2) Buna göre, 2007 yılında sona eren esas soruşturmada v-kayışlar için damping marj-

ları ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ihraç fiyatının %214,5’i ve miktar bazında

5,46 ABD Doları/kg, Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ihraç fiyatının %96,5’i

ve miktar bazında 3,95 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ihraç

fiyatının %158,6’sı ve miktar bazında 4,93 ABD Doları/kg olarak tespit edilmiştir.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde

dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel

olup olmadığı konusu incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın 2005 yılında, Türkiye toplam ithalatının

%69,08’ini kapsaması da dikkate alındığında, konulan dampinge karşı önlemin incelenen dö-

nemde etkili olduğu görülmektedir.

(3) Gözden geçirme döneminde önlem konusu ülkelerin v-kayış ihracatındaki birim fi-

yatlarının dünya genelinin altında olduğu görülmektedir (Vietnam 2011 yılı itibariyle dünya

ortalamasının altına inmiştir). Öte yandan soruşturmaya konu ülkelerin Vietnam hariç olmak

üzere AB’ye yapılan toplam v-kayış ihracatındaki miktar bazındaki payları ile fiyatları 2007-2011

dönemi boyunca dikkate değer niteliktedir.

(4) Önlem konusu ülkelerden Vietnam’ın esas soruşturma öncesi belirlenen dönemde

pazar payı %13,35’ten %16,47’ye yükselirken, önlemin alındığı yıl olan 2007 ve sonrasında

ülkemize ihracatı durmuştur. Ancak dünya ithalat istatistikleri ve Vietnam’da yerleşik firmalar

sektör bazında incelendiğinde, ülkede soruşturma konusu ürün üretiminin devam ettiği anla-

şılmaktadır. Bu çerçevede, önlemin kalkması halinde söz konusu ürün üretiminin tekrar Türkiye

pazarına yönlendirilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

(5) Önlemin etkisiyle beraber gözden geçirme dönemi boyunca YÜD’nin ekonomik

göstergelerinde genel bir düzelme yaşanmakla birlikte kırılganlığın halen devam ettiği gö-

rülmüştür. Bu nedenle, önlemin kalkması ile YÜD’nin ekonomik göstergelerindeki bozulmanın

yeniden meydana geleceği ve karlılıktaki bozulmaların yeniden artarak devam edebileceği de-

ğerlendirilmektedir.

(6) Gerek esas soruşturmadaki damping marjlarının yüksek olması, gerekse 2009-2011

dönemi için hesaplanan fiyat kırılması ve baskısı hesaplamaları dikkate alındığında mevcut

önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde

meydana gelen düzelmenin ortadan kalkabileceği ve zararın yeniden meydana gelebileceği de-

ğerlendirilmektedir.

ALTINCI KISIM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 23 – (1) Soruşturma konusu üründe soruşturma konusu ülkeler haricindeki

ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının önlemin yürürlüğe girdiği 2005’te

%30,92 iken, izleyen yıllarda arttığı görülmektedir. Bununla birlikte, üçüncü ülkelerden ger-
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çekleşen ithalatın artma nedeninin halihazırda yürürlükte bulunan önlemin olduğu ve bu duru-

mun soruşturma konusu önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar

meydana gelebileceğine ilişkin işbu rapordaki tespitleri ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı

görülmektedir.

YEDİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemlerin yürürlükten kaldırılması ha-

linde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit

edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının

onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda

belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ser-

best dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge

karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/4)

BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 1 – (1) Borusan Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. ve Tic. A.Ş. (Borusan)

tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), ve Çin Tayvan’ı (Tayvan)
menşeli “paslanmaz çelikten borular” için 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2012/9) ile başlatılan dam-
ping soruşturması Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam
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
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi Borusan firmasının Yönetmeliğin 20 nci maddesi çer-

çevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma esna-
sında bu tespiti değiştirecek herhangi bir somut bilgi alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit

edilen ithalatçılarına, ÇHC ve Tayvan’da yerleşik bilinen ihracatçılarına ve anılan ülkede yer-
leşik diğer ihracatçılara erişilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ile Tay-
van’ın Ankara’daki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi’ne soruşturma açılış tebliği, şikâyetin gizli
olmayan metni ve soru formlarına ilişkin bildirimler gönderilmiştir.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.
İthalatçı ve soruşturma konusu ülkelerdeki üretici/ihracatçıların süre uzatımı yönündeki makul
talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretici, soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Ayrıca, soruşturma
süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri
temin etmiştir.

(4) Soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru for-
mu gönderilen firmalardan 20’si ithalatçı soru formuna yanıt göndermiştir.

(5) Tayvan’da yerleşik üretici/ihracatçılardan Yeun Chyang Industrial Co.Ltd. (YC) fir-
ması üretici-ihracatçı soru formuna usulüne uygun olarak cevap vermiş ve soruşturma süresince
işbirliği halinde bulunmuştur. Firmanın soru formuna verdiği yanıtların incelenmesi neticesinde
tespit edilen eksiklikler firmaya bildirilmiş, firma bu eksikliklere ilişkin yanıtını da kendisine
tanınan süre içerisinde Bakanlığa iletmiştir.

(6) Öte yandan, YC firması nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturması esnasında
firmanın isminin 29/6/2012 tarihinde YC Inox Co., Ltd. olarak değiştirildiği tespit edilmiştir.
Firma söz konusu isim değişikliğine ilişkin olarak Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığı Dış Ticaret
Ofisi’nden alınan belgeyi Bakanlığa sunmuştur.
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(7) Tayvan’da yerleşik diğer bir firma olan Froch Enterprise Co., Ltd. (Froch) firması
da soru formuna süresi içinde yanıt vermiştir. Yanıtın incelenmesi neticesinde tespit edilen ek-
sikliklerin tamamlanması istenmiştir. Firma eksikliklere ilişkin yanıtını süresi içerisinde Ba-
kanlığa iletmiş olsa da talep edilmesine rağmen damping marjı hesaplamasına esas teşkil edecek
maliyet verilerinin ihracata konu olan ürün tipleri bazında sunulmadığı ve soru formunda talep
edilen kâr/zarar beyanı tablolarının doldurulmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu
firma için damping marjı hesabı için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

(8) Tayvan’da mukim firmalardan Ching-Hann Industries Co., Ltd. (Ching-Hann) fir-
ması ise soru formuna süresi içerisinde yanıt veremediğinden adı geçen firmanın işbirliğine
gelmediği kabul edilmiştir.

(9) ÇHC’de yerleşik Foshan Vinmay Stainless Steel Co., Ltd. (Foshan Vinmay) firması
üretici/ihracatçı soru formunu süresi içerisinde yanıtlamıştır. ÇHC’de yerleşik diğer bir firma
olan Foshan Nanhai Qiuxun Stainless Steel Product Co. Ltd. (Foshan Nanhai) firması da soru
formuna yanıtını Bakanlığa sunmuş, bununla beraber yapılan inceleme neticesinde bir takım
eksiklikler tespit edildiğinden adı geçen firmadan bu eksiklikleri gidermesi talep edilmiştir.
Yanıtların incelenmesi neticesinde firmanın işbirliğine geldiği kabul edilmiştir.

(10) ÇHC’de yerleşik her iki firma da piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet göster-
mediklerini kabul ederek bireysel muamele talebiyle Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracat iş-
lemleri kullanılarak kendileri için damping marjı tespiti yapılmasını talep etmişlerdir. Adı geçen
firmaların bu talebi kabul edilmiştir.

(11) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren nihai bildirim ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ve Tayvan’ın Anka-
ra’daki resmî temsilciliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, yukarıda
adı geçen yurtdışında yerleşik üretici/ihracatçılara ve yerli üreticiye iletilmiştir. Adı geçen tüm
taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için uygun bir süre tanınmış, nihai bildirime
yanıt verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepler karşılanmıştır.

(12) Froch firması için hazırlanan firma nihai bildiriminde bir ürün tipi için kullanılan
maliyet verisinde maddi hataya rastlanmış, ilgili ürün tipi için gerekli düzeltmeleri içeren firma
bildirimi firmanın yasal temsilcisine vakit geçirmeksizin iletilmiştir. Firmanın nihai bildirime
yanıt verme süresinin uzatılması talebi bu husus dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

(13) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ile Froch firma-
sından gelen dinleme toplantısı talepleri de kabul edilmiştir. Bu çerçevede, ithalatçılar ile yerli
üretici firmanın katılımı ile 13/12/2012 tarihinde, Froch firmasının Türkiye’deki temsilcisinin
katılımıyla da 25/12/2012 tarihinde dinleme toplantıları düzenlenmiştir.

(14) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm
bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendiri-
lebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan
bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak
üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Borusan fir-

masının Gebze’deki idari ofisleri ve üretim tesisleri ile Tayvan’da yerleşik bulunan ve soru
formlarına yanıt veren Froch ve YC firmaları nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları ger-
çekleştirilmiştir.
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Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011–31/12/2011 tarihleri arası soruş-

turma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz
için 1/1/2008-31/12/2011 arasındaki dönem esas alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu eşya, 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 Güm-

rük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti daire şek-
linde olan diğer (dikişli) boruların soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş olanlarının; diğer-
leri” ile 7306.61.10.00.00 GTİP’i altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti kare/dikdörtgen
şeklinde olan dikişli borular”dır.

(2) Soruşturmaya konu paslanmaz çelikten borular muhtelif ebatlarda kesiti daire veya
kare/dikdörtgen şeklinde olabilmekte ve mobilya ve aksesuar üretiminde, otomotiv sektöründe,
endüstriyel mutfak imalatında ve gıda, kimya, gübre, kağıt, ilaç, boya, petrokimya, plastik ve
yağ sanayileri başta olmak üzere her tür korozif ortam ve uygulama alanlarında kullanılabil-
mektedir.

(3) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılar tarafından nihai bildirim
öncesinde, yerli üreticinin ürettiği paslanmaz çelik borularda soruşturma konusu ülkelerdeki
üretici/ihracatçıların ürünlerinden farklı olarak kaynak izinin bulunduğu, söz konusu borularda
iç yüzeyde çapak olduğu, ürünlerin boy kesimlerinde kör bıçak kullanımı nedeniyle büzülmeler
yaşandığı, yerli üreticinin 168 mm altındaki çaplarda üretim yapamadığı, polisajlı, kanallı ve
oval boru üretme kapasitesinin bulunmadığı, A511 ve A213 standardı ile SCH 5, 10, 20, 40,
80 ve 120 kalınlıklarında boru üretemediği, 201, 202 ve 301 kalite üretiminin olmadığı, gerekli
kalite testlerinin yapılmadığı ve kaynak operatörlerinin American Welding Society (AWS) ser-
tifikasına sahip olmadığı öne sürülmüştür.

(4) Soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ithalatçıların yukarıda özetlenen iddiaları
gerek yerinde doğrulama soruşturması sırasında gerekse yazılı olarak yerli üreticiye iletilmiş,
bu iddialara ilişkin açıklama talep edilmiştir.

(5) Nihai bildirim sonrasında gelen görüşler incelendiğinde ise ithalatçı firmaların bir
kısmının nihai bildirim öncesinde dile getirilmeyen yeni iddialar öne sürdüğü görülmüştür. Bu
bağlamda, yerli üreticinin 168.3 mm’den daha büyük çaplı ürünler ile et kalınlığı 5 mm’den
fazla olan ürünleri üretemediği, ASTM A312, ASTM A778, DIN 11850, ANSI-B3619 ve
ANSI-B3610 normlarında üretiminin olmadığı belirtilerek, yerli üreticinin ürettiği ürünler ile
adı geçen ülkelerden gerçekleştirilen ithalata konu olan ürünlerin benzer ürün olmadığı savu-
nulmuştur.

(6) Yerli üretim dalı tarafından üretilen paslanmaz çelik borularda kaynak izinin görül-
mesi ile ilgili iddiaya ilişkin olarak verilen yanıtta, soruşturma konusu maddenin boyuna kay-
naklı dikişli boru olması nedeniyle bu ürünlerde kaynak izinin görülmesinin üretim yönteminin
doğal sonucu olduğu ifade edilmiştir. Bununla beraber, talep gelmesi halinde üretilen borularda
ilave işlem yapılarak dikiş izinin giderildiği ancak buna rağmen kesitten bakıldığında kaynak
izinin tamamen giderilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Kaynak izi olmayan boru-
ların dikişsiz paslanmaz çelik borular olduğu ve soruşturma kapsamında yer almadığı da be-
lirtilmiştir.

(7) Üretilen boruların iç yüzeylerinde çapak olduğu iddiasına karşı söz konusu çapak-
lanmanın kaynak işleminin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığı, buna karşılık standartların
elverdiği düzeyin ötesinde bir çapaklanmanın olmadığı ifade edilmiştir. Bu iddiaya ilişkin ola-
rak verilen yanıtta ayrıca, iç yüzeyde çapaklanma görülmemesinin kaynak kalitesinde şüphe
yaratması gerektiği vurgulanarak müşteri talebine göre çapak temizleme işleminin de yapıla-
bildiği ifade edilmiştir.
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(8) Yerli üretim dalı tarafından üretilen boruların boy kesim yerlerinde kör bıçak kul-
lanımı nedeniyle büzülme olduğu iddiasına ilişkin olarak alınan yanıtta ise boy kesim yerlerinde
büzülmenin “alpha cut” makinesi kullanıldığında söz konusu olabileceği, buna karşılık yerli
üretici tarafından adı geçen kesim makinelerinin kullanılmadığı ifade edilmiştir. Yerli üretici
tüm üretim hatlarında mekanik hızlı testere kullanıldığını belirterek ürettiği borularda büzülme
görülmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Yerli üretici ayrıca, soruşturma konusu ülkeler
dışından alpha cut makinesiyle kesilmiş boruların ithal edildiğini ve bu ürünlerin yerli üreticinin
adı kullanılarak pazarlandığı yönünde duyumlar aldığını da ifade etmiştir.

(9) Yerli üretim dalının bazı ebatlarda üretim yapamadığına ilişkin olarak gündeme ge-
tirilen iddialarla ilgili olarak alınan yanıtta çapı 10 ila 168.3mm olan boruların üretiminin ger-
çekleştirildiği ve bu aralıkta üretilen ürünlerin piyasadaki toplam talebin çok büyük bir kısmını
oluşturduğu ifade edilmiştir. Yerli üretici ayrıca, bünyelerinde bulunan mekanik atölyeleri sa-
yesinde standart dışı taleplere uygun kalıpların da kısa sürede hazırlanabildiğini belirtmiştir.

(10) Bununla beraber, yerli üretim dalının ithalata konu olan bütün tip ve ebatlarda üre-
tim gerçekleştirmesinin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı; yerli üretim dalının talep
koşullarını dikkate alarak maliyet açısından en azından başa baş noktasında üretimini sürdüre-
bileceği ürün tiplerini tercih etmesinin ekonomik açıdan makul olduğu değerlendirilmektedir.
Özellikle dampingli ithalatın yarattığı fiyat ve maliyet baskısı dikkate alındığında yerli üretim
dalının tüm ürün tiplerini kapsayacak bir üretim yapılanmasına gitmemesi olağandır.

(11) Yerli üreticinin polisajlı boru ve profil, kanallı boru ve profil ile oval boru üretimi
olduğu yerinde doğrulama soruşturması esnasında tespit edilmiştir.

(12) Yerli üretici A511 ve A213 standardının dikişsiz (boyuna kaynaklı olmayan) pas-
lanmaz çelik boruların Amerikan standardındaki ismi olduğunu bu ürünlerin de soruşturma
kapsamına dahil olmadığını belirtmiştir. SCH 5, 10, 20, 40, 80 ve 120 gibi tanımların da boru
et kalınlıklarının Amerikan standardına göre sınıflandırmasından kaynaklandığı, tüm bu ölçü-
lerin metrik sistemde de karşılıklarının bulunduğu ve üretimin de mevcut olduğu ifade edil-
miştir.

(13) Yerli üretim dalının 201, 202 ve 301 kalite çelikten mamul boru ve profil üretimi
olmadığına ilişkin olarak verilen yanıtta bu kalitedeki ürünlerin de diğer ürünlerle aynı üretim
sürecine tabi olduğu ve yeterli talep gelmesi halinde bu kalitedeki ürünlerin de üretiminin ger-
çekleştirilebileceği ifade edilmiştir.

(14) Yerli üreticinin eddy current olarak bilinen kalite testini gerçekleştiremediği yö-
nündeki iddiaya ilişkin olarak alınan yanıtta ise müşteri talebi halinde bu testin gerçekleştiri-
lebildiği ifade edilmiştir. Firma nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturması esnasında
da bu testin gerçekleştirilebilmesi için gerekli teçhizatın bulunduğu ve çalışır vaziyette olduğu
tespit edilmiştir. Yerli üreticinin adı geçen test haricinde de mekanik testleri gerçekleştirebildiği
görülmüştür.

(15) Son olarak AWS sertifikalı kaynak operatörüne sahip olmadığı iddiası hakkında
yerli üretim dalının görüşüne başvurulmuş, firmanın çalıştırdığı tüm kaynak operatörlerinin
AWS ve EN standartlarına göre test edilip sertifikalandırıldığı ifade edilmiştir.

(16) Sonuç olarak yapılan incelemeler neticesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen
dikişli paslanmaz çelik boru ve profiller ile soruşturma konusu ülkelerden ithal edilenlerin,
teknik ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları itiba-
riyle benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen ürünün yerli
üretim dalının ürünüyle doğrudan rekabet içinde bulunduğu, bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü
maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.
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(17) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas
olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Güm-
rük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler
bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

İKİNCİ KISIM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler

Genel
MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011–31/12/2011 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir.
(2) Tayvan’da yerleşik YC firması için yapılan damping belirlemelerinde, firmanın soru

formuna verdiği yanıtlar ile yerinde inceleme esnasında firma tarafından sağlanan veriler esas
alınmıştır. Tayvan’da yerleşik diğer üretici/ihracatçı firma olan Froch firması soru formuna sü-
resi içerisinde yanıt vermesine rağmen kendisinden ürün tipi bazında talep edilen maliyet ve-
rilerini sunamamıştır. Bu firma için damping belirlemesi yapılırken doğrulaması yapılabilmiş
mevcut en iyi veriler kullanılmış, ürün tipi bazında maliyetler de soruşturma çerçevesinde elde
edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur.

(3) İşbirliğine gelen ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilen
üretici-ihracatçı firmalar için özel bildirimlerinde aksi belirtilmediği sürece normal değer, ihraç
fiyatı ve damping marjı aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir. Buna ilaveten, firmalara
gönderilen özel bildirimlerde normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı tespitinin nasıl ya-
pıldığı detaylı olarak açıklanmıştır.

(4) ÇHC’den işbirliğine gelen ancak piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterme-
diği kabul edilen üretici-ihracatçı firmalar için normal değer Yönetmeliğin 7 nci maddesi hü-
kümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Piyasa Ekonomisi Koşullarında Faaliyet Gösteren

Üretici-İhracatçı Firmalar İçin Normal Değer

Temsil testi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üre-

tici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp
kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna
göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışların %5’ini veya daha fazlasını
oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa sa-
tışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

Normal ticari işlem testi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen

üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kulla-
nılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygu-
lanmıştır. Buna göre;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler
ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durum-
larda normal değer;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm
iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,
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2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca
kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında

belirlenmiştir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama bi-

rim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa
satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluş-
turulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 11 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci

maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ül-
kenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tara-
fından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş değer
MADDE 12 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma-

dan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine
makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır. Ürün tipi esasında maliyet verilerini
sunmayan Froch firması için üretim maliyetlerinin ve normal değerin tespitinde izlenen yöntem
firma özel bildiriminde ayrıca açıklanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Piyasa Ekonomisi Uygulamayan Ülkelerde Faaliyet Gösteren

Üretici-İhracatçı Firmalar İçin Normal Değer

Bireysel muamele taleplerinin değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ÇHC’de yerleşik fir-

malar, soru formlarında verdikleri yanıtlarda piyasa koşullarında faaliyet gösterdiklerini öne
sürmeyerek, kendileri için bireysel muamele talebinde bulunmuşlardır. Firmaların kendilerine
bireysel muamele yapılması talepleri uygun bulunmuş olup, Türkiye'ye satış verileri kullanı-
larak her biri için ayrı bir damping marjı hesaplanmıştır.

Oluşturulmuş normal değer
MADDE 14 – (1) ÇHC'de yerleşik işbirliğinde bulunan firmaların piyasa ekonomisinde

faaliyet göstermediği kabul edildiğinden normal değer Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçeve-
sinde, Türkiye'de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul
bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.

(2) Foshan Nanhai firması oluşturulmuş normal değer tespitinde emsal ülke olarak Tay-
van’ın seçilmesini talep etmiş ancak bu talebe ilişkin gerekçeler ile Tayvan’daki maliyet ko-
şullarına ilişkin bilgi ve belge sunulmadığından söz konusu talep kabul edilmemiştir. Bununla
beraber, normal değerin tespitinde Türkiye’deki veriler olduğu gibi alınmamış, uluslararası pi-
yasa koşulları göz önüne alınarak ilgili kalemlerde gerekli ayarlamalar yapılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhraç Fiyatı

İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 15 – (1) İşbirliği yapan üretici-ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak

Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir. Bununla
beraber, ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan firmaların yanıtları incelendiğinde söz konusu
firmaların Türkiye’ye satışlarının önemli bir bölümünü tacir firmalar aracılığıyla gerçekleştir-
diği tespit edilmiştir.

15 Mart 2013 – Sayı : 28588                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



(2) Foshan Vinmay firmasının yanıtları incelendiğinde, firmanın aracı ihracatçı firma-
lara kestiği faturalar ile bahse konu aracı firmaların Türkiye’deki alıcılara kestiği faturaların
tutarları arasında ciddi farklar bulunduğu belirlenmiştir. Foshan Vinmay firması yanıtında aracı
ihracatçı firmalara kesilen faturalardaki tutarların fabrika çıkış aşamasındaki fiyat olduğunu
beyan ettiğinden ihraç fiyatı tespiti yapılırken Foshan Vinmay firmasının aracı ihracatçı firma-
lara kestiği faturalarda yer alan fiyatlar esas alınmıştır.

(3) Foshan Nanhai firmasının soru formuna verdiği yanıtlar ile sunduğu belgeler ince-
lendiğinde de benzer durum tespit edilmiştir. Bununla beraber, Foshan Nanhai firması aracı
ihracatçı firmalara kesilen faturaları veya bu firmalarla yapılan sözleşme örneklerini sunma-
mıştır. Belgelerin incelenmesi neticesinde fatura örneği sunulan işlemlere konu olan soruşturma
konusu maddenin gerçekten Foshan Nanhai firmasınca üretildiğine dair herhangi bir kanıta
ulaşılamadığından ihraç fiyatı belirlemesi sadece doğrudan Foshan Nanhai tarafından faturası
kesilen işlemler için yapılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Damping Marjları

Fiyat karşılaştırması
MADDE 16 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaş-
tırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştır-
masını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, si-
gorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama fark-
lılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve
haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

(3) Foshan Vinmay firması nihai bildirime ilişkin olarak gönderdiği yanıtta ihraç fiyatı
olarak firmanın aracı ihracatçı firmalara kestiği faturalarda yer alan fiyatların dikkate alınma-
sına itiraz ederek, değerlendirmenin ilgili aracı ihracatçı firmanın Türkiye’deki alıcılara kestiği
fatura bedeli üzerinden yapılması gerektiğini savunmuştur.

(4) Yukarıda da ifade edildiği üzere, fiyat karşılaştırmasının adil şekilde yapılabilmesi
için normal değer ile ihraç fiyatının mümkün olduğunca fabrika çıkış aşamasında yapılmasına
çalışılmıştır. Foshan Vinmay firması soru formuna verdiği yanıtlarda aracı ihracatçı firmaya
kesilen faturada yer alan fiyatın fabrika çıkış aşamasındaki fiyat olduğunu açık bir şekilde be-
lirtmiştir. Öte yandan, aracı ihracatçı firmaya kesilen faturada yer alan fiyatların nihai fiyat-
landırmaya esas teşkil ettiği de açıktır. Nitekim firmanın aracı ihracatçı firmaya ayrıca fatura
kesmeyerek komisyon bedeli ödemesi durumunda da aynı ayarlamanın Türkiye’deki ithalat-
çıların ödediği bedel üzerinden yapılması gerekecektir. Bu nedenle firmanın itirazının kabul
edilmesi uygun görülmemiştir.

(5) Foshan Vinmay firmasının diğer itirazı ise hesaplamalarda ödeme vadesinin firma-
nın Türkiye’deki ithalata ilişkin olarak beyan ettiği 20 gün yerine 60 gün olarak kabul edilmesi
olmuştur.

(6) Ödeme vadesinin tespitinde aracı ihracatçı firmanın Türkiye’deki alıcılara yaptığı
satışların değil Foshan Vinmay firmasının aracı ihracatçı firma ile yaptığı satış kontratında be-
lirtilen vadeler kullanılmıştır. Söz konusu kontratların incelenmesi sonucunda vadenin 60 gün
olarak belirlendiği tespit edildiğinden ödeme vadesi olarak bu süre dikkate alınmıştır.
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(7) ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan diğer firma olan Foshan Nanhai firması nihai
bildirime ilişkin olarak herhangi bir görüş iletmemiştir.

(8) Tayvan’da yerleşik Froch firması nihai bildirime ilişkin olarak sunduğu görüşlerinde
kendisi için oluşturulan üretim maliyetlerinin makul olamayacak ölçüde yüksek olduğunu öne
sürmüş aynı düzeyde kalite ve et kalınlığına sahip ürün tipleri arasında sadece ürün çapına
bağlı olarak ciddi üretim maliyeti farklılığının bulunduğunu belirterek bu durumun hesapla-
malarda maddi bir hata olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir.

(9) 8 inci maddede de belirtildiği üzere bu firma için damping belirlemesi yapılırken
doğrulaması yapılabilmiş mevcut en iyi veriler kullanılmış, ürün tipi bazında maliyetler de so-
ruşturma çerçevesinde elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Hesaplamalar yapılırken
ürün kalitesi, et kalınlığı ve dış çap gibi unsurlara göre ortalama maliyet hesaplaması yapılma-
mış soruşturma kapsamında işbirliğine gelen tarafların sunduğu gerçek veriler kullanılmıştır.

(10) Doğrulanabilen veriler arasında Froch firmasının ürettiği ürün tipleri ile birebir
uyuşan ürün tipleri olması durumunda üretim maliyetleri çeşitli ayarlamalar yapılmak suretiyle
aynen alınmış, ürün tipleri arasında birebir örtüşme olmadığı hallerde Froch firmasının ürettiği
ürün tipine en yakın olan ürün tipinin maliyeti yine çeşitli ayarlamalar sonrasında esas alın-
mıştır. Yakın ürün tiplerinin olmadığı istisnai hallerde ise firma lehine olacak şekilde Froch
firmasının sunduğu verilerin doğru olduğu varsayılarak ortalama maliyet verileri kullanılmıştır.
İmalat maliyetinin üzerine eklenen satış, idari ve genel giderlerin tespitinde ise yine firmanın
lehine bir uygulamaya gidilerek firmanın yerinde doğrulama esnasında hazırlayıp sunduğu ve-
riler kullanılmıştır.

(11) Firmanın itirazına ilişkin olarak, kullanılan verilerin dönemsellik arz etmesinin ve
söz konusu maliyet verilerinin verisi kullanılan tarafların üretim miktarı, yöntemi, hammadde
tedarik koşulları gibi unsurlarından etkilenmesinin muhtemel olduğu düşünülmektedir. Yapılan
itiraza yönelik incelemelerde herhangi bir maddi hataya da rastlanmamıştır.

(12) Damping marjı tespitinde soruşturma konusu ürünlerin tip bazındaki maliyetleri
büyük önem taşımakta, tip bazındaki maliyet verileri yapılan hesaplamalarda esas unsurlardan
birisi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle üretici/ihracatçı firmalara gönderilen soru formla-
rında tip bazında maliyete ilişkin detaylı bilgi talep edilmektedir. Froch firması tip bazında ma-
liyet verilerini soru formuna verdiği yanıtlarda sunmadığı gibi, talep edilmesine rağmen bu ek-
sikliği giderecek bir çalışma içine de girmemiştir. Buna ilaveten firma, soru formunda yer alan
ve damping marjı hesaplamasında dikkate alınan kâr-zarar beyanı tablolarını kendisinden ikinci
defa talep edilmesine rağmen doldurmamıştır. Mevcut halde, firmanın işbirliğine gelmemiş
kabul edilebilmesine olanak sağlayacak koşulların mevcut olduğu değerlendirmesine rağmen
firmanın lehine olacak şekilde bir yaklaşım benimsenmiş ve firma için damping marjı tespitine
çalışılmıştır.

(13) Damping marjı tespitinde oluşturulmuş normal değer yönteminin kullanılması is-
tisnai bir yöntemdir. Normal şartlar altında bu yönteme başvurulduğunda firmaların sunduğu
maliyet verileri esas alınarak hesaplama yapılırken Froch firmasının maliyet verilerini kendi-
sinden istenildiği şekilde sunmaması nedeniyle oluşturulmuş normal değer hesaplamaları oluş-
turulmuş maliyet verilerine dayandırılmak zorunda kalınmıştır. Bu koşullar altında yapılan he-
saplamaların ideal koşulları yansıtmaması olağandır.

(14) Bu itibarla, firmanın işbirliği düzeyi ve yapılan incelemede maddi bir hataya rast-
lanılmaması dikkate alınarak yapılan itiraza ilişkin olarak bir değişiklik yapılmasına gerek gö-
rülmemiştir.
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(15) YC firması nihai bildirime ilişkin olarak sunduğu yanıtta toplam net ihracat değe-
rinin tespitinde dikkate alınan satış indirimlerinin soru formuna verilen yanıtta Tayvan doları
olarak beyan edildiğini buna karşılık hesaplamalarda Amerikan doları cinsinden hesaplamaya
dahil edilerek toplam ihraç fiyatının olduğundan düşük belirlendiğini ifade etmiş ve söz konusu
maddi hatanın düzeltilmesini talep etmiştir. Yapılan incelemede firmanın itirazının yerinde ol-
duğu tespit edilmiş ve gerekli düzeltme yapılmıştır.

(16) YC firmasının diğer itirazı hammadde tedarik ettiği üreticilerden aldığı “ihracat
işleme iadesi”nin fiyat karşılaştırması aşamasında dikkate alınmaması üzerine olmuştur. Firma
soru formuna verdiği yanıtta, ihraç ettiği ürünlere ilişkin olarak hammadde tedarik ettiği üre-
ticilerden iade almaya hak kazandığını beyan etmiş ve alınan bu iadelere karşılık olarak ihraç
fiyatının ortalama iade tutarı kadar artırılmasını veya normal değerin aynı tutarda düşürülmesini
talep etmiştir. Firma bu ayarlamanın normal değer ile ihraç fiyatının adil karşılaştırılması ko-
şulunun yerine getirilmesi için gerekli olduğunu savunmuştur.

(17) Firmanın bu talebinin kabul edilebilmesi için ihracat ve yurt içi satışlara ilişkin
maliyet kayıtlarının ayrı ayrı tutulması ve alınan iadelerin sadece ihracata konu olan ürün tip-
lerinin maliyetine yansıtılmış olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. Buna karşılık gerek fir-
manın verdiği yanıtlardan gerekse yerinde doğrulama aşamasında yapılan incelemelerde ma-
liyet muhasebesi kaydının yurt içi satışlar-ihracat ayrımı yapılmadan tutulduğu anlaşılmıştır.
Diğer bir ifadeyle, firmanın üretim maliyeti verilerinin yurt içi satışlar-ihracat ayrımı gözet-
meksizin her bir ürün tipinin ortalama maliyetini yansıttığı, hammadde tedarikçilerinden ihracat
işlemleri için alınan iadelerin tüm hammadde alımlarına ortalama olarak yansıtıldığı belirlen-
miştir. Bu nedenle alınan bu iade ve indirimlerin ihracat ve yurt içi satış fiyatları üzerindeki
münhasır etkisinin tespiti mümkün olmamıştır.

(18) YC firmasının Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşması’nın 2.4 üncü mad-
desinde bahsi geçen adil karşılaştırma ilkesine atfen talep ettiği ayarlamanın yapılabilmesi için
alınan iadenin sadece ihracat fiyatlandırmasını etkilediğinin buna karşılık söz konusu uygula-
manın yurt içinde yapılan satışlarda üretim maliyetine ve dolayısıyla fiyatlandırmaya etki et-
mediğinin net bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Buna karşılık firma sadece alınan iadeye
ilişkin kanıt sunmuş, bu iadenin fiyatlandırma üzerindeki farklı etkisini gösterememiştir. Firma
bunun yerine genel olarak hesaplanan bir oranın kullanılarak üretim maliyetlerinin artırılmasını
önermiştir.

(19) Buna karşılık, söz konusu iadelerin ürün tipi bazında maliyetlere ve fiyatlandır-
maya etkisi görülmeden genel bir oran kullanılarak maliyet ve fiyatlarda ayarlama yapılmasının
ürün tipi bazında yapılan normal ticari işlem değerlendirmesinin yanı sıra toplam kârlılık ve
dolayısıyla normal değer hesaplamalarını da etkilemesi kaçınılmazdır. Maliyet ve dolayısıyla
fiyatlandırma üzerindeki etkisi net bir şekilde gösterilemeyen söz konusu iadeler için böyle bir
ayarlama yapılması fiyat karşılaştırmasının adil olmasını sağlayamayacağı gibi böyle bir yön-
temin yapılan değerlendirme ve hesaplamaların sıhhatini de olumsuz etkileyeceği düşünül-
mektedir. Dolayısıyla bu ayarlama talebinin kabulü uygun görülmemiştir.

(20) YC firması kendisine gönderilen firma özel bildirimine atıf yaparak toplam satışları
dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ağırlıklı ortalama satış fiyatının ağırlıklı ortalama
kâr marjından yüksek ve kârlı gerçekleştirilen satışların oranının toplam satışlar içerisindeki
payının %80’nin üzerinde olduğunu vurgulamış ve bu itibarla kâr marjı tespiti yapılırken kârlı
kârsız tüm satışların toplam kârlılık oranının dikkate alınmasını ve belirlenen bu oranın dam-
ping marjı tespitinde kullanılmasını talep etmiştir.

(21) Ağırlıklı ortalama satış fiyatlarının ağırlıklı ortalama maliyetlerin üzerinde olup
olmadığının değerlendirilmesi ile kârlı satışların toplam satışlar içerisindeki payının tespiti
ürün tipi bazında yapıldığından bu talebin kabulü uygun görülmemiştir.
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(22) Firma buna karşılık olarak, yukarıda bahsi geçen değerlendirmenin ürün tipi ba-
zında yapılması halinde kârlılık oranının tespitinin inşaat borusu satışları dikkate alınarak ya-
pılmasını talep etmiştir. Buna gerekçe olarak ise Türkiye’ye gerçekleştirilen ihracatın önemli
bir kısmının bu tip ürünleri içerdiği, yurt içi satışlara konu olan ürünlerin ise sınai borulardan
oluştuğu ve bu iki ürün tipi arasında farklı maliyet, fiyat ve pazar koşullarının bulunması gös-
terilmiştir. Firma iddialarına destek olarak Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşmasının
2.2.2 nci maddesi ile Yönetmeliğin 2 ve 6 ncı maddelerine atıf yapmıştır. Firma idarenin Yö-
netmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde satış giderleri, genel ve idari giderler ile kârın belirlen-
mesinde sayılan alternatif yöntemler arasında seçim yaparken takdir yetkisinin sınırlı olduğunu,
aynı sonucu verecek başka bir yöntem belirlenmediği sürece firmanın yukarıda açıklanan öne-
risini kabul etmek zorunda olduğunu savunmuştur.

(23) Firmanın Türkiye’ye gerçekleştirilen ihracata konu olan tiplerin inşaat borusu buna
karşılık yurt içine satışı yapılan ürün tiplerinin sınai boru olduğu yönündeki iddiası ne soru
formuna verilen yanıtlarda ne de yerinde doğrulama aşamasında dile getirilmiştir. Ürün tiple-
rinin kodları ve faturalarda yer alan veriler de böyle bir farklılığa işaret etmemektedir. Buna
ilaveten bu iki ürün kategorisi arasında fiyatlandırma, maliyet ve pazar koşullarına ilişkin olarak
herhangi bir farklılığın söz konusu olduğuna dair bir bilgi de nihai bildirim sonrasına kadar
sunulmamıştır. Dolayısıyla soruşturmanın bu aşamasında bu iddiaların doğrulanması mümkün
olmamıştır.

(24) Öte yandan firma tarafından nihai bildirim sonrasında sunulan itirazda iki ürün
kategorisi arasında üretim maliyetlerinin, kârlılığın ve pazar koşullarının farklı olduğu savu-
nulmuş olsa da satış giderleri, genel ve idari giderler ile finansal giderler ile diğer giderlerin
tüm ürün tipleri için ciro içindeki payları gözetilerek dağıtılmasına itiraz edilmemiştir. Firmanın
ilk defa nihai bildirim sonrasında öne sürdüğü bu iddianın kabul edilmesi daha önce firma ta-
rafından sunulan tüm maliyet verilerinin sorgulanmasını ve buna göre gözden geçirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla soruşturmanın bu aşamasında doğrulanabilir nitelikte bulun-
madığından bu itirazın kabulü uygun görülmemiştir.

Damping marjları
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları,

normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplan-
mıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma
özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İşbirliğine gelmediği kabul edilen firmalar
için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca, işbirliğinde bulunmamayı ödüllendir-
memek ve işbirliğinden kaçınmayı önlemek amacıyla, işbirliğinde bulunan firmaların Türki-
ye’ye ihraç ettiği belirlenen ürün tipleri için ürün grubu bazında hesaplanan damping marjla-
rının en yüksek olanı esas alınmıştır.

(2) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar ile işbirliğinde bu-
lunmayan diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda
yer almaktadır.

Tayvan
YC Inox Co., Ltd. ……………………………………………..…... % 7,98
Froch Enterprise Co., Ltd……………….......................................... % 14,65
Tayvan’da yerleşik diğer firmalar…………………………………. % 25,78
ÇHC
Foshan Vinmay Stainless Steel Co., Ltd. …………………………. % 21,95
Foshan Nanhai Qiuxun Stainless Steel Product Co. Ltd. …………. % 35,32
ÇHC’de yerleşik diğer firmalar……………………………………. % 47,12
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat

Genel
MADDE 18 – (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. Bu inceleme zarar incelemesine esas olarak kabul edilen
2008-2011 yılları arasındaki dönem için yapılmıştır. Bununla beraber, aynı dönem için genel
ithalatın gelişimi ile soruşturmaya konu olmayan üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın
seyri de incelenmiştir.

Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu maddenin genel ithalatı miktar bazında 2008 yı-

lında 15.533 ton iken 2009 yılında 15.526 ton, 2010 yılında ise 15.702 ton olarak gerçekleş-
miştir. SD’yi içeren 2011 yılındaki ithalat miktarı ise 20.594 tondur.

(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2008 ve 2009 yıllarında
sırasıyla 4.091 ABD Doları/ton ve 2.777 ABD Doları/ton olan birim fiyatların 2010 yılında
3.428 ABD Doları/tona yükseldiği, 2011 yılında ise 3.860 ABD Doları/ton olarak gerçekleştiği
görülmektedir.

Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 20 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2008 yılında 2.208

ton olarak gözlenen ithalat miktarının 2009 yılında ciddi düzeyde gerileyerek 256 tona düştüğü,
2010 yılında ise tekrar toparlanarak 1.811 tona ulaştığı görülmektedir. 2011 yılında ise bahse
konu ülke menşeli ithalat miktarı bir önceki yıla göre %219 oranında artarak 5.780 tona ulaş-
mıştır. ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu madde ithalatı içerisindeki payına bakıldı-
ğında 2008 yılında %14 seviyesinde olan ithalat içindeki payın 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla
%2 ve %12 olarak gerçekleştiği, 2011 yılında ise %28’e yükseldiği görülmektedir.

(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları 2008 ve 2009 yıllarında
sırasıyla 4.036 ABD Doları/ton ve 3.587 ABD Doları/ton iken 2010 yılında 3.572 ABD
Doları/ton olarak gerçekleşmiş, 2011 yılında ise 3.691 ABD Doları/tona ulaşmıştır.

(3) 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla 3.398 ve 2.999 ton olan Tayvan menşeli ithalat ise
2010 yılında 3.438 tona yükselmiştir. SD’yi de içeren 2011 yılında ise Tayvan menşeli ithalatın
miktarı bir önceki yıla göre %52 oranında artış göstererek 5.243 tona ulaşmıştır. Bu dönemde
Tayvan menşeli ithalatın ithalat içerisindeki payı incelendiğinde ise 2008 ve 2009 yıllarında
sırasıyla %22 ve %19 olan ithalat içi payın 2010 yılında tekrar %22’ye ulaştığı, 2011 yılında
ise %26’ya yükseldiği görülmektedir.

(4) Tayvan’dan gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında 2008
ve 2009 yıllarında sırasıyla 4.873 ABD Doları/ton ve 2.933 ABD Doları/ton olan birim fiyat-
ların 2010 yılında 3.553 ABD Doları/ton seviyesine ulaştığı, 2011 yılında ise 3.814 ABD Do-
ları/tona yükseldiği görülmektedir.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 21 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalata bakıldığında 2008 yılında

9.927 ton olan ithalat miktarının 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla 12.270 ve 10.454 ton olarak
gerçekleştiği, 2011 yılında ise 9.571 tona gerilediği görülmektedir. Üçüncü ülkeler menşeli it-
halatın genel ithalat içerisindeki payı ise 2008 yılında %64, 2009 yılında %79, 2010 ve 2011
yıllarında ise sırasıyla %67 ve %46 düzeyindedir.
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(2) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında
da 2008 yılında 3.836 ABD Doları/ton olan ortalama birim fiyatın 2009 yılında 2.722 ABD
Doları/tona gerilediği, 2010 yılında ise 3.361 ABD Doları/ton olarak gerçekleştiği görülmek-
tedir. 2011 yılındaki ortalama birim fiyatlar ise 3,986 ABD Doları/ton olarak kaydedilmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 22 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi hesaplanırken başvuru sahibi

firma haricinde üretim ve yurt içi satışlarına ilişkin olarak Bakanlığa bilgi veren bir diğer yerli
üreticinin verilerinden yararlanılmıştır. Yerli üreticilerin yurtiçi satışlarının ve soruşturma ko-
nusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla da pazar payları he-
saplanmıştır.

(2) Buna göre yurt içi tüketim endeksi 2008’de 100 birim iken 2009 yılında 99 birime
gerilemiş, 2010 yılında ise 114 birime yükselmiştir. 2011 yılının endeks değerinin ise 140 birim
olarak gerçekleştiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle 2008-2011 yılları arasında yurt içi tüketim
%40 oranında artış göstermiştir.

(3) ÇHC’nin 2008 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2009 yılında 12 birime
gerilemiş, 2010 yılında ise 72 birime yükselmiştir. 2011 yılında ise ÇHC menşeli ithalatın pazar
payı endeksi 187 birim seviyesindedir.

(4) Tayvan’ın 2008 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi 2009 ve 2010 yıllarında
sırasıyla 89 ve 88 birim olarak gerçekleşmiş, 2011 yılında ise 110 birime yükselmiştir.

(5) Soruşturma konusu ÇHC ve Tayvan menşeli ithalatın toplam pazar payları endeksi
ise 2008 yılı 100 kabul edildiğinde 2009 yılında 59 birime gerilemiş, 2010 yılında ise toparla-
narak 82 birime ulaşmıştır. 2011 yılındaki endeks değeri ise 141 birimdir.

(6) Diğer ülkelerin toplam pazar payı 2008 yılında 100 kabul edildiğinde, 2009 yılında
125, 2010 yılında ise 92 birim olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı için endeks değeri 69 birimdir.

(7) Öte yandan yerli üreticilerin pazar payı 2008 yılında 100 birim kabul edildiğinde
2009 yılında 95 birime gerilemiş, 2010 yılında ise 172 birime yükselmiştir. Yerli üreticilerin
2011 yılı için pazar payı endeksi ise 131 birimdir.

İKİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalatın Yerli Üretici Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Genel
MADDE 23 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine
gelen ihracatçı ve ithalat istatistikleri bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı miktar ve oranları
hesaplanmıştır.

Fiyat kırılması
MADDE 24 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üre-

ticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkelerin ve işbirliğinde bulunan üre-

tici/ihracatçı firmaların ortalama CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat
masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu maddenin Türkiye piyasasına giriş fiyat-
ları, yerli üretim dalının ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Soruşturma konusu
ithalatın yurtiçi pazara giriş fiyatı bulunurken CIF ithal fiyatlarına gümrüklerde gerçekleşen
diğer masraflar için %2 oranında ilave yapılmıştır. Söz konusu üründe herhangi bir gümrük
vergisi bulunmamaktadır.
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(3) Bu çerçevede, ÇHC menşeli ithalat için hesaplanan fiyat kırılması CIF ihraç fiyatının
yüzdesi olarak 2008 yılında %20, 2009 yılında -%11, 2010 yılında %0,1 ve 2011 yılında ise
%7’dir.

(4) ÇHC’de yerleşik işbirliğine gelen firmaların soruşturma dönemi olan 2011 yılındaki
ortalama ihraç fiyatları kullanılarak da fiyat kırılması hesabı yapılmıştır. Buna göre, Foshan
Vinmay firmasının yerli üreticinin fiyatları üzerinde %7 oranında, Foshan Nanhai firmasının
ise %32 oranında kırılmaya neden olduğu belirlenmiştir.

(5) Tayvan menşeli ithalat için hesaplanan fiyat kırılması ise CIF ihraç fiyatının yüzdesi
olarak 2008 yılında -%1, 2009 yılında %8, 2010 yılında %1 ve 2011 yılında ise %4’tür. Tay-
van’da yerleşik işbirliğine gelen firmaların soruşturma dönemi olan 2011 yılındaki ortalama
ihraç fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesabı yapıldığında ise YC firmasının %8, Froch fir-
masının ise %4 oranında kırılmaya neden olduğu belirlenmiştir.

(6) Nihai bildirim sonrasında görüş bildiren ithalatçı firmalar yukarıda tespiti yapılan
fiyat kırılması oranları ile hesaplanan damping marjlarını karşılaştırarak hesaplamalarda hata
olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu bağlamda, Foshan Vinmay firması için tespit edilen fiyat kırıl-
ması oranının %7 olmasına rağmen damping marjının %21,95 olmasının ve Froch firması için
tespit edilen damping marjının YC firması için tespit edilen fiyat kırılmasından düşük olmasına
rağmen Froch firmasının damping marjının daha yüksek tespit edilmesinin hesaplama hatasını
gösterdiği savunulmuştur.

(7) Nihai bildirim sonrasında ithalatçı firmalar ile yerli üreticinin katılımıyla düzenlenen
dinleme toplantısında da benzer iddialar gündeme getirilmiş bahse konu toplantıda gerekli
açıklamalar yapılmasına rağmen aynı iddialar yazılı olarak da tekrarlanmıştır. Fiyat kırılması
yukarıda da izah edildiği üzere ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt
içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Bu bağlamda fiyat
kırılmasının tespitinde karşılaştırma yerli üreticinin fiyatları ile ithalatın birim fiyatları arasında
yapılmaktadır.

(8) Buna karşılık, damping marjı tespitinde işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların
kendi iç piyasalarına yaptıkları satışların fiyatları ile ihraç ettikleri ürünlerin birim fiyatları tip
bazında ve fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmaktadır. Dolayısıyla, fiyat kırılması ile dam-
ping marjı birbirinden tamamen farklı göstergeler olup aralarında bir korelasyon bulunmamak-
tadır. Fiyat kırılması, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın ihraç fiyatlarının yerli üreticinin
fiyatlarının ne kadar altında olduğunu gösterirken damping marjı yurt dışındaki üretici/ihracatçı
firmanın ihraç fiyatları ile kendi iç piyasasında geçerli olan fiyatları arasındaki farkın CIF ihraç
fiyatına göre oranlanması suretiyle tespit edilmektedir.

(9) Bazı ithalatçı firmalar Foshan Nanhai firması için tespit edilen fiyat kırılması ora-
nının çok yüksek olduğunu belirterek hesaplamanın aynı kalite paslanmaz çelik borular dikkate
alınarak yapılmasını talep etmişlerdir. Yapılan incelemede Foshan Nanhai firması için ihracata
konu olan tipler arasında 201 kalite paslanmaz çelikten mamul ürünler olduğu tespit edilmiş,
ithalatçı firmaların talebine uygun olarak sadece 304 kalite paslanmaz çelikten mamul borular
için de fiyat kırılması hesaplaması yapılmıştır. Buna göre tespit edilen fiyat kırılması %13 se-
viyesindedir.

Fiyat baskısı
MADDE 25 – (1) Dampingli ithalat nedeniyle yerli üretim dalının fiyatlarının bastırıl-

mış olması tespiti yapıldığından dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gere-
ken satış fiyatının ne kadar altında olduğu belirlenmiştir. Fiyat baskısı, dampingli ithal fiyat-
larının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne
kadar altında kaldığını gösterir.
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(2) Fiyat baskısı analizinde, soruşturma konusu ülkelerin ve işbirliğinde bulunan üre-
tici/ihracatçı firmaların ortalama CIF ithal fiyatlarının üzerine ithalat masrafları ilave edilerek
(gümrük vergisi sıfırdır) bulunan ilgili ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim
dalının üretim maliyetine makul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması ge-
reken satış fiyatı (hedef fiyat) ile karşılaştırılmış ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim
dalının olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı tespit edilmiştir.

(3) Bu çerçevede hesaplanan fiyat baskısı ÇHC menşeli ürünler için CIF ihraç fiyatının
yüzdesi olarak 2008 yılında %51, 2009 yılında %24, 2010 yılında %22, 2011 yılında ise %30
olarak hesaplanmıştır.

(4) 2011 yılında ÇHC’de yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçılardan Foshan Vinmay
firmasının bireysel CIF ihraç fiyatının %30’u, Foshan Nanhai firmasının ise %61’i oranında
fiyat baskısına neden olduğu tespit edilmiştir.

(5) Tayvan menşeli ithalatın neden olduğu fiyat baskısı ise 2008 yılında %25, 2009 yı-
lında %50, 2010 yılında %23, 2011 yılında ise %26 olarak belirlenmiştir. 2011 yılında Tay-
van’da yerleşik işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı firmalar için fiyat baskısı ise YC firması
için %31, Froch firması için ise %27 düzeyindedir.

(6) Bazı ithalatçı firmalar Foshan Nanhai firması için tespit edilen fiyat baskısı oranının
çok yüksek olduğunu belirterek hesaplamanın aynı kalite paslanmaz çelik borular dikkate alı-
narak yapılmasını talep etmişlerdir. Yapılan incelemede Foshan Nanhai firması için ihracata
konu olan tipler arasında 201 kalite paslanmaz çelikten mamul ürünler olduğu tespit edilmiş,
ithalatçı firmaların talebine uygun olarak sadece 304 kalite paslanmaz çelikten mamul borular
için de fiyat baskısı hesaplaması yapılmıştır. Buna göre tespit edilen fiyat baskısı %37 olarak
belirlenmiştir.

Fiyat bastırması
MADDE 26 – (1) Fiyat bastırması yerli üretim dalının dampingli ithalat sebebiyle ma-

liyet artışlarını fiyatına yansıtamaması veya düşen maliyetlerden daha fazla oranda fiyatlarını
düşürmesi sebebiyle kâr oranının azalması veya maliyet-satış oranının yükselmesidir. Yerli
üreticinin soruşturma konusu üründeki kâr (zarar) oranı 2008 yılında -100 olarak kabul edildi-
ğinde bu oran 2009’da -148’e gerilemiş, 2010 yılında -81 ve 2011 yılında ise -78 seviyesinde
seyretmiştir. Ürün kârlılığında 2009 yılından itibaren iyileşme görülüyor olsa da zarar devam
etmektedir. Yerli üreticinin birim ticari maliyet-birim yurt içi satış fiyatı oranı 2008-2011 dö-
neminde birden büyük seyretmiştir. Bu durum, satış fiyatının maliyeti karşılama oranının düşük
olduğunu ve dampingli ithalat nedeniyle yerli üreticinin zararına satış yaptığını teyit etmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 27 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde baş-

vuru sahibi Borusan firmasının soruşturma konusu ürüne ait 2008-2011 yılları verileri esas
alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üre-
tim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde
yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, ma-
liyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme,
sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.
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(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanı-
larak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2008 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2008 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2009

yılında 111’e yükselmiş, takip eden dönemde de artarak 2010 yılında 251 birime ulaşmıştır.
2011 yılındaki endeks değeri ise 265 birimdir.

b) Satışlar;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2008 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi,

2009 yılında 94 birime gerilemiş, 2010 yılında 228 birime yükselmiştir. 2011 yılının endeks
değeri ise 212 birimdir.

c) İhracat;
1) Yerli üreticinin ilgili üründe 2008 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi, 2009 yı-

lında 20’ye, 2010 yılında ise 2 birime gerilemiştir. 2011 yılında ise endeks değeri 418 birime
yükselmiştir.

ç) Pazar payı;
1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalat miktarı ile yerli üretim dalının yurt içi satış

miktarının toplanması suretiyle belirlenen yurt içi tüketim miktar endeksi 2008 yılında 100
olarak alındığında 2009 yılında 99 birime gerilemiş, 2010 yılında toparlanarak 114 birime yük-
selmiştir. 2011 yılındaki endeks değeri ise 140 birimdir. Yerli üretim dalının ilgili üründe yurtiçi
pazar payı ise 2008 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2009 yılında 95 birime gerilemiş,
2010 yılında ise 172 birim olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının pazar payı endeksi 131 birim
seviyesindedir.

d) Yurtiçi fiyatlar;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi-

nin, 2008 yılı verileri 100 olarak alındığında, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla 74 ve 81 birim
olarak gerçekleştiği, 2011 yılında ise 100 birim olduğu görülmektedir.

e) Maliyetler;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2008

yılında 100 iken, takip eden dönemde düşüş göstererek 2009 yılında 82’ye, 2010 yılında ise
79’a gerilemiştir. 2011 yılının verilerine göre ise endeks değeri 96 birimdir.

f) Stoklar;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde 2008 yılında 100 olan

stok düzeyi endeksinin, 2009 yılında 87’ye gerilediği, 2010 yılında ise 150 birime yükseldiği
görülmektedir. 2011 yılının endeks değeri 221 birimdir.

g) Kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);
1) Yerli üretim dalının 2008 ve 2009 yılları arasındaki dönemde üretim kapasitesinde

bir değişiklik olmamıştır. Üretim kapasitesi 2010 yılından itibaren artmış, 2008 ve 2009 yılla-
rında 100 birim olan endeks değeri 2010 yılında 172 birime, 2011 yılında ise 356 birime yük-
selmiştir. Bu dönemde KKO ise 2008 yılı endeks değeri 100 birim kabul edildiğinde 2009 yı-
lında 111, 2010 yılında 147, 2011 yılında ise 74 birim olarak gerçekleşmiştir.

ğ) İstihdam;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2008 yılında

100 kabul edildiğinde, 2009 yılında aynı kalmış, 2010 yılında ise 127 birime yükselmiştir. 2011
yılının endeks değeri ise 145 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Ücretler;
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt

ücret endeksi 2008 yılında 100 olarak alındığında, 2010 yılında 84 birime gerilemiş, 2010 yı-
lında ise 91 birim olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı için endeks değeri ise 144 birimdir.
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ı) Verimlilik;
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2008

yılında 100 iken, 2009 yılında 111’e, 2010 yılında ise 197 birime ulaşmıştır. 2011 yılının endeks
değeri ise 182 birimdir.

i) Kârlılık;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları

dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2008 yılında zarar söz konusu
olduğundan -100 olarak kabul edilmiştir. Endeks değeri izleyen yıllarda da negatif seyretmiş
2009 yılında -121’e gerilemiş, 2010 yılında -64, 2011 yılında ise -70 birim olarak gerçekleş-
miştir.

2) Yerli üretim dalının tüm satışları dikkate alınarak hesaplanan toplam kârlılık endeksi
ise 2008 yılında zarar söz konusu olduğundan -100 olarak kabul edilmiştir. Endeks değeri 2009
yılında -146 birime gerilemiş, 2010 yılında -77 birim, 2011 yılında ise -81 birim olarak ger-
çekleşmiştir.

j) Nakit akışı;
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi kârlılıktaki

olumsuz seyir nedeniyle 2008 yılında -100, 2009 yılında -133, 2010 yılında -137, 2011 yılında
ise -106 birim olarak gerçekleşmiştir.

k) Net kârlılık, özkaynakların kârlılığı;
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2008 yılında -100 olan net

zarar endeksi (Net Kâr/Net Satış), 2009’da -30’a, 2010 yılında ise 26 birime yükselmiştir. 2011
yılındaki endeks değeri tekrarlayan zarar nedeniyle -2 birime gerilemiştir. Yerli üreticinin bütün
faaliyetleri ile ilgili olarak, 2008 yılı itibariyle -100 olan yatırımların geri dönüş oranı (Kâr/Öz-
kaynak), 2009 yılında -11’e yükselmiş, 2010 ve 2011 yıllarında ise sırasıyla 28 ve 27 olarak
gerçekleşmiştir.

2) Yatırım hasılatı (Kâr/Aktif Toplamı) oranına bakıldığında ise 2008 yılında -100 birim
olan oran, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla -46 ve 36 birime yükselmiş 2011 yılını ise -7 olarak
kapatmıştır.

l) Büyüme;
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak

2008 yılında 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 73 ve 294 olarak gerçekleşmiş, 2011 yılında
ise 138 birimde kalmıştır.

m) Sermaye artışı;
1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim

dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2008
yılında -100 olan öz sermaye endeksi, 2009 yılında -307’ye, 2010 yılında -380 birime gerilemiş,
2011 yılında ise 33 birime yükselmiştir.

n) Yatırımlardaki artış;
1) Yerli üretim dalının yapmış olduğu tevsi yatırımları 2008 yılında 100 olarak alındı-

ğında, 2009 yılında 131 birime yükselmiş, 2010 yılında ise 67 birim olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılının endeks değeri 114 birimdir.

2) Firmanın yenileme yatırımlarına bakıldığında ise 2008 yılında 100 birim olan yatırım
tutarının 2009 yılında 21 birime gerilediği, 2010 yılında 253 birime, 2011 yılında ise 626 birime
yükseldiği görülmektedir.
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Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Yerli üretim dalının yukarıda açıklanan ekonomik göstergeleri, fir-

manın dampingli ithalattan kaynaklanan olumsuzluklarla karşı karşıya olduğunu göstermek-
tedir. Firmanın üretim kapasitesinin büyük kısmını kullanamadığı, yurt içi satışlarında dam-
pingli ithalattan kaynaklanan fiyat baskısı nedeniyle maliyetlerini karşılayamayacak düzeyde
bir fiyatlandırma politikası izlemek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durum kârlılıktaki
olumsuz tabloyu ve bu nedenle oluşan bilanço olumsuzluklarını da açıklamaktadır. Bununla
beraber, firmanın bilanço verilerinin daha kapsamlı bir analizi de yapılarak zarara neden ola-
bilecek diğer unsurların etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.

(2) Yerli üreticinin bilanço verileri incelendiğinde aktif büyüklükte meydana gelen de-
ğişim dikkate çarpmaktadır. Firmanın bilanço verileri sadece üretim faaliyetini değil aynı za-
manda ticari faaliyetleri de kapsadığından yukarıda verilen konsolide rakamlar yerine bilanço
verileri ayrıştırılarak üretime ilişkin firma aktiflerinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, fir-
manın üretime ilişkin aktifleri içerisinde dönen varlıkların oranının yükseldiği gözlenmiştir.

(3) Normal şartlar altında, firmaların daha likit olan dönen varlıklarının toplam varlıkları
içerisindeki payının artması olumlu bir gösterge olarak yorumlanabilmektedir. Bununla beraber
yerli üreticinin bilanço verileri incelendiğinde dönen varlıklar içerisinde stokların oranının
ciddi düzeyde olduğu ve 2008-2011 döneminde de artış gösterdiği görülmektedir. Diğer bir
ifade ile dönen varlıklarda stok tutarında dampingli ithalat nedeniyle görülen artış firmanın ye-
terli satış hacmine ulaşamadığının göstergesi niteliğindedir. 2008-2011 döneminde stokların
dönen varlıklar içerisindeki payının artması firmanın dönen varlıklarının likidite kaybına uğ-
radığını da göstermektedir.

(4) Öte yandan, firmanın dönen varlıkları daha az likit hale gelirken kısa vadeli yüküm-
lülüklerinin de arttığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle yerli üretim dalı finansman kaynağı
olarak daha fazla kısa vadeli kaynak kullanmak zorunda kalmıştır.

(5) Yerli üretim dalının bilanço kalemleri incelendiğinde dikkat çeken bir diğer unsur
da özsermayede görülen erimedir. Bu duruma eşzamanlı olarak kısa vadeli kaynak kullanımının
artması işletme faaliyetlerinin fonlanmasında artan oranda yabancı kaynağa başvurulduğunu
göstermektedir. Diğer taraftan, işletme dampingli ithalatın etkisiyle normal faaliyetlerinden
zarar etmekte, üretimden yapılan satış hacminin faaliyet giderlerini karşılayamayacak düzeyde
seyrettiği anlaşılmaktadır.

(6) Nihai bildirime ilişkin görüşlerini ileten bazı ithalatçı firmalar tarafından yerli üretim
dalının satışlarını 2 kat artırabilmek için yenileme yatırımlarını 6, finansal giderlerini 4,5 ve
satış giderlerini 3,74 kat artırmak zorunda kaldığı belirtilerek bu dönemde işçi sayısının %45,
idari personel sayısının ise %31 oranında artmış olmasından hareketle yerli üreticinin serma-
yesinin yetersiz olduğu, yatırımların doğru şekilde yapılamadığı ve personelin verimli kulla-
nılamadığı öne sürülmüştür.

(7) Yerli üretim dalının incelenen dönemdeki verimlilik artışı %82 düzeyindedir. Do-
layısıyla işgücünün verimli kullanılamadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Serbest piyasa
koşulları altında faaliyet gösteren herhangi bir işletmenin üretim ve satış miktarının yatırımla-
rındaki artış ile aynı oranda artış göstermesini beklemek makul bir yaklaşım olarak değerlen-
dirilmemektedir. Nitekim nihai bildirimde paylaşılan rakamlar reel değerler olup yatırımların
nominal büyüklüğünü ifade etmemektedir. Bu itibarla, yenileme yatırımlarındaki artış oranına
bakarak ve bu artışın nominal büyüklüğü hakkında veriye sahip olmaksızın yatırımların ve-
rimsiz olduğunu savunmak mümkün görünmemektedir.
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(8) Yerli üreticinin özsermayesindeki erimeye nihai bildirimde yer verilmiştir. Bununla
beraber, dampingli ithalattan kaynaklanan baskıyla maliyetlerinin altında fiyatlandırma yapmak
zorunda kalan yerli üreticinin bu dönemde özsermaye yapısının güçlenmesini ve dolayısıyla
yabancı kaynak kullanımının düşmesini beklemek makul bir yaklaşım olarak değerlendirilme-
miştir.

(9) İthalatçı firmaların bazıları tarafından nihai bildirimden sonra öne sürülen iddialar-
dan bir diğeri ise yerli üretim dalının maliyetlerini düşürmesine rağmen zarar durumunun de-
vam etmesinin stok yönetimindeki başarısızlıktan kaynaklandığıdır.

(10) Nihai bildirimde yerli üreticinin nihai mamul stokuna ilişkin reel veriler paylaşıl-
mıştır. Endeks verileri incelendiğinde dönem sonu stok miktarının arttığı görülmektedir. Buna
karşılık maliyetlerdeki iyileşmenin kârlılıkta mutlak anlamda değil nispi anlamda bir iyileşme
yarattığı gözlenmektedir. Nitekim incelenen dönemde yerli üretim dalı dampingli ithalatın ya-
rattığı fiyat baskısı nedeniyle yurt içi satış fiyatlarını birim ticari maliyetlerinin altında belirle-
meye devam etmiştir. Diğer bir ifadeyle, birim maliyetteki gelişmeye rağmen dampingli itha-
lattan kaynaklanan fiyat baskısı yerli üreticinin kârlı fiyat düzeylerinden piyasaya giriş yap-
masını engellemiştir. Artan üretim miktarına karşılık olarak satış miktarında buna yakın oranda
bir artış yaşanmaması nedeniyle de stok miktarı artış göstermiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Diğer Hususlar

Nihai bildirim sonrasında gündeme getirilen diğer hususlar
MADDE 29 – (1) Nihai bildirim sonrasında daha önce ithalatçı soru formuna yanıt

vermediği halde görüş beyan eden ve düzenlenen dinleme toplantısına katılma talebinde bulu-
nan ithalatçı firmalar olmuştur. Bu firmaların dinleme toplantısına katılma talepleri kabul edil-
miştir. Söz konusu firmalar, soruşturma kapsamında otomotiv sanayinde kullanılan 400 kalite
paslanmaz çelikten mamul boruları Tayvan’dan tedarik ettiklerini belirterek söz konusu mad-
delerin yerli üretici tarafından üretilemediğini belirtmişlerdir.

(2) Soruşturma açılışı sonrasında ne bahse konu ithalatçı firmalar ne de bu firmaların
Tayvan’da yerleşik tedarikçileri tarafından işbirliğinde bulunulmuştur. Dolayısıyla nihai bil-
dirim sonrasında gündeme getirilen bu hususların doğrulanması mümkün olmamıştır.

BEŞİNCİ KISIM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 30 – (1) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın 2008-2011 yılları ara-

sında hem miktar hem de değer bazında artış gösterdiği ve bu artışa paralel olarak yurt içi pi-
yasadan aldığı pazar payının üçüncü ülkeler menşeli ithalat ile yerli üretim dalı aleyhine yük-
seldiği tespit edilmiştir. 2008-2011 yılları arasında toplam Türkiye tüketimi %40 oranında bü-
yürken iki ülke menşeli ithalatın pazar payındaki artış oranı %41 düzeyinde seyretmiştir. Bu
dönemde üçüncü ülkeler menşeli ithalatın pazar payı %31 oranında gerilerken yerli üretim da-
lının pazar payındaki artış toplam Türkiye pazarındaki büyümenin gerisinde kalarak %31 se-
viyesinde kalmıştır. Bu veriler, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle Türkiye piya-
sasındaki nispi konumundaki iyileşmenin iç piyasadaki toplam genişlemenin gerisinde kaldığını
göstermektedir.

(2) Öte yandan, yerli üretim dalının dampingli ithalatın yarattığı fiyat baskısı nedeniyle
fiyatlandırma yaparken ticari maliyetlerini göz ardı etmek zorunda kaldığı ve bu nedenle ince-
lenen dönemde sürekli olarak faaliyet zararıyla karşılaştığı görülmektedir. Dolayısıyla, toplam
Türkiye piyasası içerisindeki payını artıran yerli üretim dalının bunu ticari maliyetlerini dahi
karşılayamayacak fiyat düzeylerinde piyasaya giriş yaparak gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.
Bu durum, pazar payındaki artışa rağmen yerli üretim dalının faaliyet kârı elde edememesini
açıklamaktadır.
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(3) Bununla beraber, dampingli ithalatın birim fiyatlarının, birim ticari maliyetlerinin
altında olmasına rağmen yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı da
tespit edilmiştir.

(4) Bu tespitler ışığında, yerli üretim dalındaki olumsuz gelişmelerin dampingli ithalatla
eşzamanlı görülmesi sebebiyle, yerli üretim dalında görülen zarar ile dampingli ithalat arasında
illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 31 – (1) Diğer ülkelerden yapılan ithalat miktarı 2008-2011 döneminde so-

ruşturma konusu ülkelerden farklı olarak nispeten istikrarlı bir seyir izlemiş ve söz konusu ül-
kelerin Türkiye piyasasındaki pazar payları önemli ölçüde düşmüştür.

ALTINCI KISIM
Sonuç

Karar
MADDE 32 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zarar ve her

ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti De-
ğerlendirme Kurulunun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın
Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe
konulmuştur.

Uygulama
MADDE 33 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

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

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/5)

BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1 – (1) 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2007/11) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) men-
şeli kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları (ateş tuğlaları) ithalinde dampinge karşı
kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/11) ile önlemin kapsamında değişiklik yapılarak
6815.91 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında bulunan dolomit içerenler ve magnezyum oksit
esaslı 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları bahse konu önlem kapsamı dışına çı-
kartılmıştır.

(3) Bahse konu önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce, İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesi çerçevesinde
5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (2011/20) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün
yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru
ile nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunabilecekleri duyurul-
muştur.

(4) Yerli üreticiler Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş (Kümaş) ve Süperateş Ateşe Mukavim
Malzeme Sanayi A.Ş. (Süperateş) tarafından ÇHC menşeli ürün için uygulanmakta olan dam-
pinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya tekrarına yol açacağı
iddiası ile yapılan başvuru üzerine 7/8/2012 tarihli ve 28377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2012/19) ile başlatılan NGGS Ekonomi
Bakanlığı’nın (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek
tamamlanmıştır.

(5) Kümaş ve Süperateş firmaları tarafından yapılan başvuru diğer yerli üreticiler, Haz-
nedar Refrakter Sanayi A.Ş., Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayi A.Ş. ve Sörmaş
Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Kapsam
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 İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçe-
vesinde yürütülen NGGS sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Soruşturma sırasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci mad-

desi uyarınca, başvurunun yerli üretim dalı adına yapılmış olduğu ve söz konusu üreticilerin
yerli üretim dalını temsil ettiği anlaşılmıştır.
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İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün tespit edilen it-

halatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan ülkede yerleşik
diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine
ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğ’ine ulaşmalarını
sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış
olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve
gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Kendilerine soru formu gönderilen 12 ithalatçı firmanın 5’inden cevap alınmıştır.
(5) ÇHC’de yerleşik firmalardan yalnızca Bayuquan Refractories Company Ltd. (BRC)

üretici-ihracatçı soru formuna cevap vermiştir. Ancak, BRC firması tarafından iletilen bilgiler
ışığında, firmanın soruşturma dönemi olarak belirlenen 2011 yılında ihracatının olmadığı tespit
edilmiştir.

(6) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden
bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(7) Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, soruşturma sonucundaki belirlemelere esas
teşkil eden bilgi, belge ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim işbirliğinde bulunan ithalat-
çılar, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılar ile söz konusu ülkelerin resmi temsilciliklerine ile-
tilmiş olup karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul süre tanınmıştır.

(8) 28/12/2012 tarihinde yayımlanan nihai bildirime, yerli üretici Kümaş, üretici/ihra-
catçı BRC firması ve ithalatçı/kullanıcı firmalar Diler Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş., Yol-
bulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş., Yazıcı Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve Erdemir Demir ve
Çelik Fabrikaları A.Ş.’den görüş alınmıştır.

(9) Nihai bildirimin yapılması akabinde BRC firması tarafından kamu dinleme toplantısı
yapılması talebinde bulunulmuştur. Bu firmanın talebinin karşılanması amacıyla 24/1/2013 ta-
rihinde kamu dinleme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yerli üreticiler Kümaş ve Süperateş fir-
maları, ithalatçı Vesuvius İstanbul ve ithalatçı/kullanıcı firma Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi
A.Ş.’yi temsilen Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri toplantıya katılmış
olup taraflara soruşturma ve nihai bildirim raporuna ilişkin görüş ve iddialarını sunma fırsatı
tanınmıştır.

(10) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-
lenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin
ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticilerden Kü-

maş’ın Kütahya ve Süperateş’in İstanbul’da bulunan üretim tesislerinde yerinde doğrulama
gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas
teşkil etmek üzere 1/1/2009-31/12/2011 arasındaki dönemi gözden geçirme dönemi olarak be-
lirlenmiştir.
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İKİNCİ KISIM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 6902.10.00.10.11, 6902.10.00.10.12

ve 6902.10.00.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan kromit, mag-
nezit ve krom magnezit ateş tuğlaları ile 6815.91 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer
alan magnezit, dolomit ve kromit içerenlerdir (dolomit içerenler ve magnezyum oksit esaslı, 3 mm
ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç).

(2) Soruşturma konusu ürün, GTP açılımı olarak ağırlık itibariyle %50’den fazla mag-
nezya oksit, kalsiyum oksit ve krom oksit içeren ateş tuğlaları olmakla birlikte, teknik olarak
%80 ve üzeri magnezit ve %5-20 arası grafit içeren magnezya karbon tuğlalardır. Magnezya
karbon tuğlalar, %3-4 aralığında reçine veya zift kullanılarak üretilip 1250-2000 tonluk pres-
lerde şekillendirilmekte ve sonrasında da 250-3200C’deki temper fırınlarında temperlenmek-
tedir.

(3) Magnezit karbon tuğlaların üretiminde sinter magnezitten üretim ve ergitilmiş (fused)
magnezitten üretim olmak üzere iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Fused magnezitten üretim,
saf magnezitin elektrik fırınlarında 30000C’nin üstünde ısıl işleme tabi tutularak yoğun bir
madde olan ergitilmiş magnezyum oksit elde edilmesiyle yapılmaktadır. Sinter magnezit ise,
magnezit hammaddesinin 18000C’de 12 saat süreyle pişirilmesi (kalsinasyon ve sinterleme)
işleminden sonra yüksek basınçlı preslerde şekillendirme işlemine tabi tutulması sonucunda
nihai halini almaktadır.

(4) Manyezit tuğlalar ise farklı boyutlardaki manyezitin uygun bağlayıcılar ile mikserde
karıştırılıp 1250-2500 ton kapasiteli preslerde şekillendirilmesi ile üretilmektedir. Şekillendi-
rilen tuğlalar 1500-17500C’deki tünel fırınlarda pişirilmektedir. Pişmiş magnezit tuğlalar %12-20
porozite içermekte olup yoğunlukları 2.90 – 3.10 g/cm3 aralığındadır. Ayrıca 400 – 800 kg/cm2

soğukta kırılma mukavemetlerine sahiptir.
(5) Önlem konusu ürün, özellikle demir çelik endüstrisinde pota, ark ve konverter fı-

rınlarında kullanılmaktadır. Bunun dışında çimento ve kireç sanayinde döner fırınlar ve dikey
fırınlar diğer kullanım alanlarındandır.

(6) Yerli üretim dalı tarafından üretilen ateş tuğlaları ile ÇHC menşeli ateş tuğlalarının
benzer ürün olduğu tespiti mevcut önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruşturmada (esas
soruşturmada) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen ge-
rekse soruşturma konusu ülkeden Türkiye’ye ihraç edilen ateş tuğlalarının işlevsel özellikleri,
fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini
ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir
değişiklik olduğuna dair herhangi bir görüş alınmamıştır.

(7) Bu nedenle, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından
üretilen ateş tuğlalarının benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(8) Daha önce de belirtildiği üzere, 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2007/11) ile 6815.91 GTP’i
altında bulunan magnezit, dolomit veya kromit içerenlere (dolomit içerenler hariç) ilişkin ön-
lem, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin 2009/11 sayılı Tebliğ ile 6815.91.00.00.19 GTİP’i altında bulunan mag-
nezyum oksit esaslı, 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları bahse konu önlemin
kapsamı dışına çıkarılmıştır.
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(9) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas
olan GTİP’ler ile GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın
Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak de-
ğişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Dampingin Varlığı ve Devamı

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu
süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada he-
saplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu

dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara
etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat kı-
rılması ve fiyat baskısı ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat ve-
rileri incelenirken 2009, 2010 ve 2011 yılları dikkate alınmıştır.

Maddenin genel ithalatı
MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatının 2009 yılında 13.462 ton

iken 2010 yılında 12.206 tona düştüğü, 2011 yılında ise artış göstererek 17.990 ton olarak ger-
çekleştiği gözlemlenmektedir.

(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2009 yılında 1.145 ABD
Doları/Ton olan birim fiyatın 2010 yılında 1.049 ABD Doları/Ton’a düştüğü, 2011 yılında ise
1.091 ABD Doları/Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Soruşturma konusu ürünün Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatı ya-
pılmamaktadır.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı ve birim fiyatı
MADDE 11 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2009 yılında 4.371

ton olarak gözlenen ithalat miktarının 2010 yılında 4.109 tona düştüğü, 2011 yılında ise 6.099
ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu madde ithalatı
içerisindeki payına bakıldığında 2009 yılında %32 seviyesinde olan ithalat içindeki payın 2010
yılında ve 2011 yılında %34 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatı 2009 yılında 746 ABD
Doları/Ton iken 2010 yılında 687 ABD Doları/Ton’a düşmüş, 2011 yılında ise 752 ABD Do-
ları/Ton’a ulaşmıştır. Ayrıca, 2009-2011 yıllarında ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatının
diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatının çok altında olduğu gözlemlenmektedir.

(3) Soruşturma konusu ülkeden yapılan ateş tuğlası ithalatının seyri incelendiğinde, ge-
nel ithalat 2009 yılında (2008’e kıyasla) kriz nedeniyle %24 oranında daralırken ÇHC’den ya-
pılan ithalat %16 oranında artmıştır. 2010 yılında ise, genel ithalatta %10 oranında bir daralma
yaşanırken soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalat ise %6 seviyesinde daralmıştır. 2011 yı-
lında ise soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalat %48 oranında artarken genel ithalat %47
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oranında artmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde, söz konusu ülkeden yapılan ithalatın ön-
leme rağmen devam etmekte olduğu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde artarak devam
etmesinin muhtemel olduğu görülmektedir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı
MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ürünün yurtiçi tüketimi, yerli üretim dalının yur-

tiçi satışları ile soruşturma konusu ateş tuğlalarının genel ithalatının toplanması suretiyle he-
saplanmıştır.

(2) Bu çerçevede hesaplanan toplam tüketim endeksi, 2009’da 100 iken 2010 yılında
114 birime, 2011 yılında ise 125 birime yükselmiştir. ÇHC menşeli soruşturma konusu ateş
tuğlalarının tüketim içindeki payı 2009 yılı 100 kabul edildiğinde 2010 yılında 82 birime düş-
müş, 2011 yılında ise 112 birime çıkmıştır.

Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 13 – (1) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kı-

rıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması hesap edilirken, yerli üretim dalının yıllık ortalama
yurt içi satış fiyatı ile önlem konusu ürünün Türkiye pazarına gümrük vergisi ile diğer ithal
maliyetlerini içeren ağırlıklı ortalama giriş fiyatı karşılaştırılmıştır. Hesaplama yapılırken ÇHC
için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem dikkate alınmamıştır.

(2) Bu bağlamda, CIF ihraç fiyatına göre ÇHC menşeli ithalatın 2009 yılında %28,
2010 yılında %33, 2011 yılında ise %37 düzeyinde fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edil-
miştir.

(3) Fiyat baskısı, dampingli ithal fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının
olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat baskısı
analizinde, soruşturma konusu ülkenin CIF ihraç fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve ithalat
masrafları ilave edilerek bulunan ilgili ülke menşeli ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatları,
yerli üretim dalının ticari maliyetine mâkul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen
olması gereken satış fiyatı ile karşılaştırılmış ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının
olması gereken fiyatını baskı altına aldığı tespit edilmiştir.

(4) Bu çerçevede, fiyat baskısı ÇHC menşeli ürün için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak
2009 yılında %27, 2010 yılında %31, 2011 yılında ise %30 olarak hesaplanmıştır.

Diğer faktörler
MADDE 14 – (1) ÇHC, soruşturma konusu ürünün üretiminde kullanılan hammadde

rezervlerinin önemli bir kısmına sahiptir. Bu bağlamda, hem nihai ürünün hem de hammadde-
nin dünyadaki en büyük ihracatçısı konumundadır. Ancak, ÇHC’nin söz konusu ürüne ilişkin
politikası, hammadde ihracatını olabildiğince azaltarak, katma değeri daha yüksek olan nihai
ürünün ihracatını arttırmak yönündedir. Dolayısıyla, hammadde fiyatlarının belirlenmesinde
çok büyük rolü olan soruşturma konusu ülke, gerek hammadde gerekse nihai ürün ihracatını
yönlendirebilmektedir.

(2) ÇHC önlem konusu ateş tuğlalarında kullanılan ergitilmiş ve sinter magnezit ile
grafit hammaddelerinin dünyadaki başlıca tedarikçisidir. European Refractories Producers’ Fe-
deration (Avrupa Refrakter Üreticileri Federasyonu) tarafından yayımlanmış bir makalede,
ÇHC hükümetinin geçtiğimiz yıllarda mezkur hammaddelerin ihracatına kota uygulamakta
iken, ihracatçı firmalara ihracat lisansı alma zorunluluğu getirmiş olduğu belirtilmektedir. Bu
şekilde ÇHC’den hammadde ihracı sınırlanmakta olup hem ÇHC içi hem de dünya fiyatları
etkilenmektedir.
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(3) İthalatçı Vesuvius İstanbul firması kamu dinleme toplantısında bahse konu ihracat
lisansının bedelinin yalnızca 30 ABD Doları/Ton olduğunu hammadde fiyatını arttıranın ara-
cılar olduğunu belirtmiştir.

(4) Buna karşılık, yerli üretici Kümaş ve Süperateş firmaları lisans bedelinin 30 ABD
Doları/Ton olmadığını, Asian Metal web sitesinden almış oldukları bilgiye göre 2013 ilk 6 ayı
için belirlenen lisans bedelinin 112 ABD Doları/Ton olduğunu belirtmişlerdir. Lisans sahibi
firmaların aralarında belirledikleri baz fiyat çerçevesinde, nihai fiyata 200-250 ABD Doları/Ton
gibi bir rakam ekleyerek ihraç ettiklerini belirtmişlerdir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 15 – (1) Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belir-

lenmesinde, Kümaş ve Süperateş firmalarının verileri esas alınmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şe-
kilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE oranları kul-
lanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve 2009 yılı 100 olacak şekilde
endeksleme yapılmıştır.

(2) BRC firması nihai bildirime ilişkin görüşlerinde ve kamu dinleme toplantısında,
ÜFE oranları kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerlerin esas alınmış olmasının yerli
üretim dalının ekonomik verilerindeki gerçek durumu gizlemek amacıyla yapıldığı görüşünü
dile getirmiştir. Ancak bahsi geçen işlem bugüne kadar yürütülen tüm soruşturmalarda uygulanmış
olup, bu soruşturmaya özgü bir uygulama değildir. Öte yandan, verilerin enflasyondan arındı-
rılmış reel değerlerinin esas alınmasının nedeni eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesini
sağlamaktır.

a) Üretim;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2010

yılında 130 birime yükselmiştir. 2011 yılında ise 134 birim olarak gerçekleşmiştir.
b) Satışlar;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2009 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi,

2010 yılında 133 birime yükselmiştir. 2011 yılında ise 143 birim olarak gerçekleşmiştir. Aynı
dönem için yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2009 yılında 100 olan endeksi 2010
yılında 114 birime yükselmiş, 2011 yılında ise 137 birim olarak gerçekleşmiştir.

c) İhracat;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2009 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi 2010

yılında ise 124 birime yükselmiş, 2011 yılında ise 112 birim olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem
için ihracat hasılatı reel olarak incelendiğinde, 2009 yılında 100 olan endeksin 2010 yılında
114 birim, 2011 yılında ise 93 birim olarak gerçekleştiği görülmüştür.

ç) Yurtiçi fiyatlar;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi

2009 yılında 100 olarak alındığında, endeksin 2010 yılında 85 birim, 2011 yılında ise 96 birim
olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

d) Pazar payı;
1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi 2009 yılında 100 olarak alındığında

2010 yılında 114 birime yükselmiş, 2011 yılında ise tüketim endeksi 125 birim olarak gerçek-
leşmiştir. Yerli üretim dalının ilgili üründe yurtiçi pazar payı endeksi ise 2009 yılında 100 olarak
kabul edildiğinde 2010 yılında 104 birime çıkmış, 2011 yılında ise 99 birim olarak gerçekleş-
miştir.
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e) Stoklar;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde 2009 yılında 100 olan

stok miktar endeksi 2010 yılında 93’e gerilemiş, 2011 yılında ise 112 birim olarak gerçekleş-
miştir.

f) Kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);
1) Yerli üretim dalının 2009 yılında 100 olan üretim kapasitesi endeksi 2010 ve 2011

yıllarında 99 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2009 yılında 100 olan KKO endeksi, 2010 yılında
132’ye, 2011 yılında ise 136’ya yükselmiştir.

g) İstihdam;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2009 yılında

100 kabul edildiğinde 2010 yılında 125 ve 2011 yılında 113 birim olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Ücretler;
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt

ücret endeksi 2009 yılında 100 olarak alındığında, 2010 yılında 112 birim, 2011 yılında ise
119 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Verimlilik;
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2009

yılında 100 iken, 2010 yılında 104 birim, 2011 yılında ise 119 birim olarak gerçekleşmiştir.
ı) Maliyetler;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009

yılında 100 iken, 2010 yılında 87 birime gerilemiş, 2011 yılında ise 95 birim olarak gerçekleş-
miştir.

i) Kârlılık;
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları

dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2009 yılında 100 olarak kabul
edilmiştir. Endeks değeri 2010 yılında 61 birime gerilemiş, 2011 yılında ise 120 birim olarak
gerçekleşmiştir.

j) Nakit akışı;
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2009 yılında

100 birim iken, 2010 yılında 86 birime gerilemiş, 2011 yılında ise 148 olarak gerçekleşmiştir.
k) Özkaynakların kârlılığı ve yatırım hâsılatı;
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılı itibariyle 100 olan

özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi, 2010 yılında 67’ye düşmüş, 2011 yılında ise 88
olarak gerçekleşmiştir.

2) Yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) oranı endeksine bakıldığında ise 2009 yılında
100 olan endeks, 2010 yılında 77’ye düşmüş, 2011 yılında ise 109 olarak gerçekleşmiştir.

l) Büyüme;
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak

2009 ve 2010 yıllarında 100 birim iken, 2011 yılında 114 birim olarak gerçekleşmiştir.
m) Özsermaye;
1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim

dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan özsermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2009
yılında 100 olan özsermaye endeksi, 2010 yılında 115’e yükselmiş, 2011 yılında ise 140 birim
olarak gerçekleşmiştir.
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n) Yatırımlar;
1) Yerli üretim dalının yapmış olduğu tevsi yatırımları 2009 yılında 100 olarak alındı-

ğında, 2010 yılında 139’a yükselmiş, 2011 yılında ise 378 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) Ayrıca, yerli üretim dalının yapmış olduğu yenileme yatırımları 2009 yılında 100

olarak alındığında, 2010 yılında 194’e yükselmiş, 2011 yılında ise 336 birim olarak gerçekleş-
miştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında yapılan incele-

meler sonucunda, 2009 yılında krizin etkisiyle bozulan ekonomik göstergelerin 2010 yılında
düzelmeye başlamış olduğu görülmektedir. 2011 yılında üretim rakamları, yurt içi ve yurt dışı
satışlar, kapasite kullanım oranı ve istihdam gibi göstergelerde 2009 yılına kıyasla bir düzelme
olmuştur. Bunun yanı sıra, önleme rağmen soruşturma konusu ülkenin pazar payını bir miktar
arttırdığı gözlemlenmektedir.

BEŞİNCİ KISIM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona

ermesi halinde zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı de-
ğerlendirilmektedir.

(2) Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan bilgi ve belgeler ile yapılan araştırmalar
sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde; soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesi ve
fiyatları ile bunun yerli üretim dalının fiyatları üzerinde etkisi, ÇHC’deki sektörün durumu ve
Türkiye’ye yönlendirebileceği kapasitesinin bulunup bulunmadığı, Türkiye dışında ÇHC’ye
yönelik bir ticaret politikası önlemi olup olmadığı, önleme tabi ülkenin diğer ülkelerde pazar
bulma imkanları ile önlemin yürürlükten kalkması durumunda soruşturmaya konu ithalatın
yerli üretim dalı üzerindeki muhtemel etkileri incelenmiştir.

(3) BRC firması nihai bildirime ilişkin görüşlerinde ve kamu dinleme toplantısında,
NGGS’nini Anti-damping Anlaşması (ADA) nın 11 inci maddesi uyarınca, esas olanın 5 yıllık
sürenin sonunda anti-damping önleminin yürürlükten kalkması, istisnai olanın ise önlemin yü-
rürlükten kalkmasının damping ve zararın yeniden meydana gelmesine neden olacak olması
durumunda önlemin devamına karar verilmesi olduğunu dile getirmiştir. Buna ilişkin olarak
da Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Daimi Temyiz Organının almış olduğu bir kararı (Appelatte
Body Report on U.S.-Oil Country Tubular Goods) örnek göstermiştir.

(4) Bu konudaki mevzuat ve içtihatta NGGS’nin 5 yıllık önlemin sona ermesinden önce
açılmış olması, önlemin kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam edeceği ya da
yeniden meydana geleceğine dair belirlemelerin yapılmış olması şartlarının sağlanamaması
durumunda önlemin yürürlükten kaldırılması gerektiği belirtilmiştir.

Önleme tabi ülkedeki sektörün durumu ve kapasite
MADDE 18 – (1) Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center-ITC) veri-

lerine göre, dampingin devamı ve yeniden meydana gelme ihtimali bölümünde de belirtildiği
üzere ÇHC’nin soruşturma konusu ürün ile bu ürünün hammaddesinin dünyadaki en büyük
ihracatçısı olduğu görülmektedir.
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(2) ÇHC’nin 2009 yılında %34,5 olan dünya ateş tuğlası ihraç pazarındaki payı 2010
yılında %38,4’e, 2011 yılında ise %41,3’e yükselmiştir.

(3) Bu bilgiler ışığında, önleme tabi ülkede Türkiye pazarına göre çok büyük üretim
kapasitesinin bulunduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda bu kapasitenin Türkiye
pazarına yönlendirilebileceği ve bunun sonucunda da yerli üretim dalında zararın devamı veya
yeniden meydana geleceği değerlendirilmektedir.

Önleme tabi ülkenin diğer ülke pazarlarındaki durumu
MADDE 19 – (1) ÇHC’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında, Japonya, Hindistan

ve Güney Kore gelmektedir. ÇHC’nin 2009 yılından bu yana bu ülkelere yapmakta olduğu ih-
racatı arttırdığı görülmektedir.

(2) ITC verilerine göre, ÇHC’nin Japonya’ya yapmış olduğu ihracat 2009 yılında
105.359 ton iken, 2011 yılında 164.095 tona yükselmiştir. Öte yandan, Hindistan’a yapılan ih-
racat 2009 yılında 118.090 ton iken bu rakam 2011 yılında 175.148 tona yükselmiştir. Güney
Kore’ye yapılan ihracatta da ciddi bir artış yaşanmış olup 2009 yılında 79.888 ton olan ateş
tuğlası ihracatı 2011 yılında 125.980 tona yükselmiştir. ÇHC’nin ihracatında yaşanan ciddi ar-
tışlar, soruşturma konusu ülkede mezkur ürüne ilişkin yüksek kapasitenin bulunduğuna işaret
etmektedir.

Diğer ülkelerce uygulanmakta olan dampinge karşı önlemler
MADDE 20 – (1) ABD tarafından ÇHC menşeli ateş tuğlaları ithaline karşı 20/9/2010

tarihinden itibaren CIF bedelin %128,1’i ile %236’sı oranlarında dampinge karşı önlem uygu-
lanmaktadır. Bu önlem, ÇHC’nin sadece ülkemize değil diğer ülkelere de dampingli ihracat
yaptığını ve önlemin yürürlükten kalkması durumunda benzer eğilimin devam etmesinin muh-
temel olduğunu ortaya koymaktadır.

(2) BRC firması nihai bildirime ilişkin görüşlerinde ve kamu dinleme toplantısında,
Avrupa Birliği’nin (AB) de ÇHC menşeli ateş tuğlası ürününe ilişkin bir önlemi olduğunu
ancak söz konusu önlemin 2011 yılında yürürlükten kaldırıldığını belirtmiştir.

(3) Ancak yerli üreticiler kamu dinleme toplantısında BRC firmasının bu tespitine ce-
vaben Avrupa’da yerleşik üreticilerin üretimlerini ÇHC’ye kaydırmaları neticesinde önlemin
devamının bir anlamı kalmadığını ve bu nedenle yürürlükten kaldırıldığını dile getirmişlerdir.

(4) Öte yandan, AB tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan 21/6/2011 tarihli ve
616/2011 sayılı Tebliğden de anlaşılacağı üzere, yerli üretim dalı tarafından üretiminin önemli
bir kısmını ÇHC’ye kaydırmış olduğu iddia edilen bir firmanın, yerli üretim dalının başvuru-
sunu desteklememesi neticesinde yerli üretim dalı temsil niteliğini sağlayamadığından soruş-
turmanın önlemsiz kapatıldığı anlaşılmıştır.

Türkiye pazarının önemi
MADDE 21 – (1) Ateş tuğlalarının başlıca nihai kullanıcıları demir-çelik ve çimento

sektörleridir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan Demir
Çelik Sektörü Raporuna göre, Türkiye, dünyadaki çelik üreten 66 ülke arasında 10 uncu sırada,
Avrupa’daki çelik üreticileri arasında ise Almanya’dan sonra 2 nci sırada yer almaktadır. Öte
yandan, yine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Çimento Sektörü
Raporuna göre ise, Türk çimento sektörü, üretimde Avrupa birincisi ve dünyada ÇHC, Hindis-
tan ve ABD’den sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Bu bağlamda, ülkemiz soruşturma ko-
nusu üründe ÇHC için önemli bir pazar olarak değerlendirilmektedir.
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Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Yerli üretim dalı yaygın olarak kullanılan bir teknoloji ile üretim

yapmakta olup ithalatçı firmalara gönderilen soru formlarına gelen cevaplardan yerli ürün ile
önlem konusu ürün arasında kalite yönünden bir fark bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, it-
halatçı firmalardan gelen cevaplardan anlaşıldığı üzere talebi etkileyen unsurlar arasında fiyat
unsuru öne çıkmaktadır. Dampingli ihracatın fiyatlarını etkileyen ana unsur ise soruşturma ko-
nusu ülke tarafından belirlenen hammadde fiyatları ve bu belirlemelerden kaynaklanan haksız
rekabet ortamıdır. Bu durum, hammaddeye erişim açısından tüm dünya ülkelerine karşı daha
avantajlı konumda olan ÇHC’de yerleşik firmaların pazar paylarını arttırabilmek için fiyatlarını
arttırmalarının güçleşeceğine işaret etmektedir.

(2) Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri kamu dinleme toplantı-
sında, çelik üretiminde ton başına 5-6 ABD Doları civarında ateş tuğlası kullanımının söz ko-
nusu olduğunu, her ne kadar soruşturma konusu ürünün çelik sektörünün en önemli girdileri
arasında bulunmasa da söz konusu önlemin ek bir maliyet yarattığını ve önlemin kaldırılması
ya da makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini dile getirmiştir.

(3) Diğer yandan, Erdemir Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. nihai bildirime ilişkin gö-
rüşünde, ateş tuğlası temin ettiği firmaların performans maliyetlerini belirlerken, döküm sayı-
sını dikkate aldığını belirtmiştir. Satın alma kararlarında hem fiyatın hem de performansın etkili
olduğunu ve önlemin kaldırılmasının demir çelik sektörünün menfaatine olacağını dile getir-
miştir.

(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatçısı Vesuvius İstanbul firması ise kamu dinleme
toplantısında, ürünün kullanıcılarının ihtiyaçlarını farklı ürünlerden oluşan geniş kapsamlı bir
paket şeklinde temin etmek istediklerini ve mevcut önlem nedeniyle soruşturma konusu ürünü
kendi ürün gamına ekleyemediğini, bu durumun da satışlarını olumsuz yönde etkilediğini be-
lirtmiştir. Öte yandan firmalar tarafından kendilerinin tercih edilme nedeninin, ürünlerinin yük-
sek kaliteye sahip olması olduğunu ifade etmiştir.

(5) Buna karşılık olarak, yerli üretici Kümaş firması, ülkemiz kullanıcılarının yüksek
mühendislik bilgisi ve teknik yönetimi ile üretimde düşük maliyetli ürünlerden bir karma ya-
parak bahse konu ürünün tedarikini kendilerinin yönetmekte olduğunu belirtmiştir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 23 – (1) Mevcut önleme esas teşkil eden soruşturma esnasında tespit edilen

damping marjı, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını
yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruş-
turma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjı CIF
bedelin %53,7’si oranındadır.

(2) BRC firması nihai bildirime ilişkin görüşlerinde ve kamu dinleme toplantısında üre-
tici/ihracatçı soru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmuş olmalarına rağmen kendileri için
bir marj hesaplaması yapılmadığını belirtmiştir. Ancak daha önce de belirtildiği üzere bahse
konu firmanın soruşturma dönemi içerisinde ihracatı olmadığından firmanın üretici-ihracatçı
soru formuna verdiği yanıtlar çerçevesinde marj hesabı yapılmasına imkan verecek herhangi
bir veri bulunmamıştır.

(3) Yerli üreticiler Kümaş ve Süperateş firmaları kamu dinleme toplantısına ilişkin gö-
rüşlerinde uygulanmakta olan önlemin yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir.
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Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 24 – (1) 2009-2011 döneminde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat incelendi-

ğinde, önlem sonrasında 2009 yılında yaşanan krizin de etkisiyle ithalatın düştüğü, 2010 yılında
ise önleme tabi ithalatta olduğu gibi düşüşün devam ettiği gözlemlenmektedir. 2011 yılında
hem önleme tabi ithalat hem de üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta bir artış olduğu değerlen-
dirilmektedir. Ayrıca, bu ülkelerin ortaya çıkması fiyat bazında rekabete işaret etmekte olup
önlemin yürürlükten kalkması durumunda önlem konusu ülkeden yapılan dampingli ithalat ne-
deniyle yerli üretim dalında zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlen-
dirilmektedir.

Değerlendirme
MADDE 25 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde

dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı konusu incelenmiş olup önlemin ortadan kalkması durumunda, yerli üretim da-
lının fiyatının kırılmasının muhtemel olması, soruşturma konusu ülkenin Türkiye’ye yönlen-
direbilecek ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunması, önlem konusu ülkedeki üre-
tici-ihracatçıların Türkiye pazarını yakından tanımaları ve dağıtım kanallarına kolay ve hızlı
biçimde nüfuz edebilecek durumda olmaları nedeniyle mevcut önlemin ortadan kalkması du-
rumunda dampingli ithalatın ve zararın yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel
olduğu değerlendirilmektedir.

ALTINCI KISIM
Sonuç

Karar
MADDE 26 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemlerin yürürlükten kaldırılması ha-

linde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit
edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının
onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda
belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge
karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 14/3/2013

Karar No : 2013/54

Konu : Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin %100 Oranındaki

Hissesinin Özelleştirilmesi Hakkında

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nin 14/3/2013 tarihli ve  2230 sayılı yazısına

istinaden; 

Kurulumuzun 2/7/2009 tarih ve 2009/43 sayılı ve 6/8/2012 tarih ve 2012/120 sayılı Ka-

rarları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şir-

keti’nin %100 oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından yapılan 25/1/2013 tarihli ni-

hai pazarlık görüşmeleri sonucunda;

1. 1.162.000.000.- (Birmilyaryüzaltmışikimilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi

veren Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, 

2. Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Hisse Satış Sözleşmesi’ni imzalamaktan

imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesi’nde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirme-

mesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, Akfen-STFA Ortak Girişim

Grubu’na 1.160.000.000.- (Birmilyaryüzaltmışmilyon) ABD Doları bedelle İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Akfen-STFA Ortak Girişim Grubu’nun, Hisse Satış Sözleşmesi’ni

imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesi’nde belirtilen diğer yükümlülüklerini

yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, Fernas İnşaat

A.Ş.’ye 1.157.000.000.- (Birmilyaryüzelliyedimilyon) ABD Doları bedelle İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Fernas İnşaat A.Ş.’nin Hisse Satış Sözleşmesi’ni imzalamaktan im-

tina etmesi ve/veya İhale Şartnamesi’nde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi

halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, Türkerler-Gama Ortak Girişim Gru-

bu’na 1.082.000.000.- (Birmilyarseksenikimilyon) ABD Doları bedelle İhale Şartnamesi çer-

çevesinde satılmasına, Türkerler-Gama Ortak Girişim Grubu’nun, Hisse Satış Sözleşmesi’ni

imzalamaktan imtina etmesi ve/veya İhale Şartnamesi’nde belirtilen diğer yükümlülüklerini

yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edil-

mesine,

3. Hisse Satış Sözleşmesi’nin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine ge-

tirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

39 KALEM 4887 ADET RULMAN SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

39 Kalem 4887 adet Rulman Alımı; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/26702 

1 - İdarenin :  

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

YATAĞAN/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dökümanının  

Görülebileceği İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 39 Kalem 4887 adet Rulman Alımı 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmeyi müteakip 60 Takvim Günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 02.04.2013 saat 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: 

TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 02.04.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1977/1-1 
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MEVCUT İKAZ SİSTEMLERİNİN DEMONTAJI, YENİ İKAZ SİSTEMİ MALZEMELERİNİN 

TESLİMATI, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 Tavşanlı – Kütahya 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün 3. Ünitesine ait mevcut ikaz 

sistemlerinin demontajı, yeni ikaz sistemi malzemelerinin teslimatı, montajı ve devreye alınması 

işini kapsamaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/31365 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğümüzün 3. Ünitesine ait mevcut ikaz 

sistemlerinin demontajı, yeni ikaz sistemi 

malzemelerinin teslimatı, montajı ve devreye 

alınması işidir. 

  Hizmet Alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : Firmalar işin süresini tekliflerinde 382 takvim 

gününü aşmayacak şekilde belirteceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 01.04.2013,    saat 15.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 01.04.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 2167/1-1 
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FABRİKALARIMIZ İHTİYACI 7 ADET ELEKTRONİK KAMYON KANTARI TESİSİ 

(ÇUKURSUZ TİP, ALT YAPI İNŞAATI İŞİ DAHİL) AÇIK İHALE  

USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/28452 

1 - İdarenin  

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. ELEKTROMEKANİK AYGITLAR 

FABRİKASI 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 244 90 55/2855 Faks: 0 312 244 82 86 

c) Elektronik posta adresi  : emaf@turkseker.gov.tr. 

2- a) İhale konusu malın, niteliği,  

      türü ve miktarı, : 7 Adet Elektronik Kamyon Kantarı Tesisi  

  (60 Ton 3x16 m TS-EN45501)  

b) Teslim Yeri : Ereğli Şeker Fabrikası (Kızık 1 Adet, Kılbasan         

2 Adet) 

 : Erzincan Şeker Fabrikası (Altınbaşak 1 Adet, 

Merkez 2 Adet) 

 : Kırşehir Şeker Fabrikası (Abdi 1 Adet) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç;          

7 (yedi) adet kamyon kantarı teslimi 60 (Atmış) 

Takvim Günüdür. 

3- a) İhalenin yapılacağı yer : Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Toplantı Salonu 

Etimesgut/ANKARA 

b) İhalenin tarih ve saati  : 25/03/2013, Saat: 14.30 

4 - İhale idari ve teknik şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere 

açıktır.  

5 - İhale dökümanı Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Fabrikamız IBAN (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

Etimesgut Şubesi TR04 0001 0008 7737 7119 5863 39)’dır. 

6 - Teklifler, 25/03/2013 Pazartesi saat 14.30’a kadar ilgili Elektromekanik Aygıtlar 

Fabrikası Etimesgut/ANKARA Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif esasına göre hazırlayacaklardır. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Fabrikamız bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre 

yapılacaktır. 2005/1-1 
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TAŞINMAZ ÜZERİNE TESİS YAPTIRILACAKTIR 

Torbalı Belediyesi Başkanlığından: 

1 - İHALENİN KONUSU: Tepeköy Mah. 28N-III B pafta, 1114 ada, 3 nolu parsel 

numarasında 3.003,30 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde müteşebbis tarafından inşa edilecek 

akaryakıt ve lpg Tesisi projesinin ihale şartnamesi hükümlerine göre ayni hak tesisi kurularak, 

Aylık tespit edilen 13.500 (onüçbinbeşyüz) TL muhammen bedel üzerinden, artırılmak suretiyle 

15 (onbeş) yıl süre ile işletilmesi ve bu sürenin sonunda Torbalı Belediyesine devredilmesi 

suretiyle ihaleye çıkarılması işi ihalesidir. 

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: Kiralama 

ihalesi 26/03/2013 Salı günü saat 14:00’da Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No:1 Torbalı/ 

İZMİR adresinde hizmet veren Torbalı Belediyesinin Encümen Toplantı salonunda Encümen 

huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri 

tekliflerini 26/03/2013 Salı günü saat 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ Bahse konu iş ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı 

Belediyesi Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin 

ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, işbu şartnamede 

belirtildiği gibi "Dış zarf" belgeleri arasında İDARE’ye ibrazı şarttır. İhale dokümanının satış 

bedeli 1.000,00TL (bin)TL’dır. 

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: 

Muhammen bedel: 13.500 x12x15= (15 yıllık kira bedeli olup) 2.430.000,00 TL 

(ikimilyondörtyüzotuzbin Türk Lirası)’sı 

Geçici teminat miktarı (%3 olup): 72.900,00 TL (yetmişikibindokuzyüz Türk Lirası)’dır 

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun 

olarak hazırlanarak 26/03/2013 Salı günü saat 12:00’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı 

Belediyesi Gelir Servisi Şefliğine teslim edilecektir. 

1 - Nüfus cüzdanı sureti veya (şirketler için) Ticaret sicil kaydı, 

2 - 2013 Yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (İhale ilan tarihinden 

sonra alınmış) 

3 - İmza Sirküleri 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve ticaret sicil 

gazetesi 

4 - İkametgâh belgesi 

5 - Tebligat için Türkiye’de adres göstergesi, 

6 - Geçici teminatı yatırdığına dair belge, 

7 - Temsili durumda noterce tasdikli vekâletname, 

8 - İhale şartnamesi okunup imzalanmış 

9 - Şartname bedelinin ödendiğine dair belge 

İlan olunur. 1838/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

İLİ : KARABÜK 

İLÇESİ : MERKEZ 

MAHALLESİ : YENİŞEHİR (PTT YANI KÜTÜPHANE BİNASI)  

ADA PERSEL : 68-47 

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 1226.90 M2 
 

Sıra 

No 

Arsa 

Payı Kat No 

Bölüm 

No 

Brüt 

M2 Nevi Satış Bedeli Teminatı 

İhale 

Saati 

1 114/1226 ZEMİN 1 383.16 İŞYERİ 1.670.000TL. 50.100TL. 15.00 

2 17/1226 ZEMİN 2 57.05 İŞYERİ 295.000TL. 8.850TL. 15.15 

3 17/1226 ZEMİN 3 57.05 İŞYERİ 365.000TL. 10.950TL. 15.30 

4 112/1226 ZEMİN 4 376.12 İŞYERİ 1.655.000TL. 49.650TL. 15.45 

5 81/1226 BİRİNCİ 5 271.07 İŞYERİ 950.000TL. 28.500TL. 16.00 
 
1 - Yukarıda tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 28 MART 2013 

Perşembe günü yapılacaktır.  

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çevresinde 35/a maddesine göre 

kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

3 - İhale Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi No: 139 Karabük adresinde Belediye 

Encümen odasında yapılacaktır.  

4 - Satış bedelleri KDV hariç olup istekli tarafından ayrıca vergi dairesine mevzuattaki 

katma değer vergisine göre ödenecektir. 

5 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER  

1 - Türkiye de tebligat için adres göstermek. 

2 - Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri 

vermek. 

3 - Şartname alındığına dair belge  

4 - Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)  

5 - Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 

6 - Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2013 yılı içerisinde 

alınmış 

7 - İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

noterden 

8 - Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu 

ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

9 - Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 

beyannamesi noterden 

10 - Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç ihale günü, ihale saatine kadar 2886 

yasanın 38. maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih, saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

7 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

8 - İhale ile ilgili şartname 50,00 TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

temin edilebilir. İş bu ihale ilanı 8 (Sekiz) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm 

yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.  

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.  

İlan olunur. 2048/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Pazar/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 22.000.000 Kg. yaş çay Yükleme ve Nakliye işi   

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü Pazar/RİZE 

3 - İhaleye katılmak istiyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç 28.03.2013 günü saat 14:00'ekadar Melyat Çay 

Fabrikası evrak Kayıt bürosu - Pazar adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1974/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çayeli/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artırır - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğü/ÇAYELİ 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.03.2013 Salı günü saat 14:00’e kadar Çayeli Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu İhale Komisyonu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kurumuna tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1973/1-1 
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4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 8,75 TL. ile en çok 325.510,27 TL. arasında değişen; 

20/03/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

32.552,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen uçak hurdası, hurda demir elektronik 

malzeme, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Kumaş, aydınlatma cihazı, Akümülatör, Otomobil 

parçaları, muhtelif giyim eşyasından oluşan 57 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. 

Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 21/03/2013 

tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) 

(465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2176/1-1 

—— • —— 
OTOMOBİL TAŞIMA VAGONUNDA KULLANILMAK ÜZERE 52 ADET Q 760 MM. 

KOMPLE TEKERLEK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/31270 

1) İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2) İhale konusu malın adı ve miktarı : 52 Adet Q 760 mm Komple Tekerlek Takımı 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3) Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 05.04.2013 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4) İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5) Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6) Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2169/1-1 
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KİMYEVİ MADDELER (CHEMICALS) AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya/ 

ANKARA 

b) Tel. ve Faks No : 0312 - 207 20 00 – 0312- 286 90 73 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : www.tpao.gov.tr / eyerdogan@tpao.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

Sıra 

No Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale Kayıt 

No 

İhale 

Tarih ve 

Saati 

Teklifin 

Geçerlilik 

Süresi 

İhale 

dökümanı 

Satış Bedeli 

(KDV. Dahil) 

1 
4 Kalem Kimyevi Madde 

(Toplam 4 kalem malzeme) 
2013/31946 

17.04.2013 

Saat: 14.30 

60 (Altmış) 

Takvim Günü 

100 $ veya 

karşılığı TL. 

 

3 - İhalenin 

a) İhale Dosya Numarası : 6113 SON 45973 

b) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA 

Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı 7. Kat Toplantı 

Salonu 

4 - İhale dokümanı; 

T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Makina İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı/Kardeks Müdürlüğü 

7. Kat 714 No’lu odada ve ayrıca İstanbul Satın Alma ve Gümrük Müdürlüğü Yeşilköy Mah. 

EGS Business Park Blokları Atatürk Cad. No: 12 Kat: 7 Daire: 253-254 Posta Kodu: 34149 

Bakırköy/İSTANBUL 

Tel: 0212 465 72 74 -75-76-77 Faks:  0212 465 72 78 adresinde görülebilir ve şartname 

bedeli 100 $ veya karşılığı TL. (TL hesabı için Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: 0684-2000012 (Iban 

No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba $ hesabı için 00158048000922784 (Iban No: 

TR180001500158048000922784) T.P.A.O. hesaplarına yatırılarak, dosya numarası ve şartname 

bedeli olduğunu belirtilip ilgili adreslerden temin edilir. 

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi 

numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.) 

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap 

numarası, 

5.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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5.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

5.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

5.1.3.3. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

5.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

5.1.5. İçeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu, 

5.1.6. Geçici teminat, 

5.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

5.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname, 

5.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

5.1.12. CE Belgesi (teklif edilen ürünlerin CE belgesi varsa) 

6 - Bu ihaleye tüm istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. 

7 - Teklifler, 17.04.2013 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ 

GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 

belirtilmelidir. Bu tarih, 15/07/2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

10 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 

yapılmaktadır. 

11 - Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler 

lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Ancak yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif 

eden yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin 

fiyat avantajından yararlanabilmesi için yerli malı belgesini sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, diğer 

isteklilerin teklifine, teklif ettikleri bedelin %15 (yüzdeonbeş) eklenmek suretiyle hesaplanacaktır. 

12 - Tüm kalemler ekli TPAO teknik şartnamesine göre temin edilecektir. Firmalar teklif 

mektubu ile birlikte 1,2,3 ve 4. kalemler için TPAO laboratuarlarından veya akredite olmuş bir 

laboratuardan alınmış ve ihale tarihi itibari ile 1 yıl süre geçerli test raporu verecektir. 

13) 1ve 2. Kalemler 1000'er Kg'lık paletler halinde, 3. kalem 1050 Kg'lık paletler halinde, 

4. kalem ise 1,5 tonluk torbalarda sevk edilecektir. 

Paletler TS EN ISO 13500/Temmuz 2010 standardında belirtilen ISO6780:2003E veya 

EUR-Pallet EPAL(EUR,EUR2,EUR3,EUR6)'ya uygun olacak şekilde istenmektedir. Standartlara 

uymayan paletler kabul edilmeyecektir. 2207/1-1 
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TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/28840 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 

b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122307184 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : 140.000 ADET TAHTA PALET 

3 - İhalenin/Yeterlik  

     Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara 

b) Tarihi ve saati : 04.04.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

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

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin 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 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.10. Mali Durum Belgesini, 
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İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki 

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

gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka 

referans mektubu sunulacaktır. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması 

zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, 

İstekliler, teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt 

dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale 

konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin 

kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. 

Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Her türlü tahta palet imalatı ve satışı, ahşap 

ambalaj sandığı, ahşap taşıma paletleri imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.1.12. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde istekli adına tanzim edilmiş olan, ISPM -15 

belgesi 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

 2165/1-1 

—— • —— 
KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT LOKOMOTİFLERİN TAMİR VE 

BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM  

LASTİK ELEMAN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/31063 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 Kalem Lastik Eleman 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 16/04/2013 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-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. 2164/1-1 
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8 KALEM TAVŞAN KAFESİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

8 Kalem Tavşan Kafesi Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/29315 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü Ankara yolu 7.km. 

Yahşihan/KIRIKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : (318) 357 27 16 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bap@kku.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Tavşan Kafesi Sistemi 

b) Teslim yeri : Kırıkkale Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi İhale Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02/04/2013 Tarihinde, saat: 10:00’da 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İstenilmeyecektir. 
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4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

4.3.1.1 İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi 

ve/veya kapasite raporu, 

4.3.1.2. Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması 

gerekmektedir) 

4.3.1.3. Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya 

fotoğraf veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı ile menşei ülkesi belirtilecektir. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin istenen belgeler 

4.3.3.1. Teklif veren firma Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik 

belgesini vermelidir. 

4.3.4. Kafes üretici firması ISO 9001 kalite veya Uluslararası diğer kalite standartlarından 

birine sahip olmalıdır. 

4.3.5. Teklif veren firma, teklif ettiği kafes sistemini daha önce sattığı en az bir kurumu 

referans olarak vermelidir. Söz konusu kurum üniversite, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 

veya Sağlık Bakanlığına bağlı, tavşan üretim veya kullanım izni ve ruhsatı almış olmalıdır. Teklif 

edilen ürün de söz konusu bu ruhsat kapsamında olmalıdır. Bunu karşılayamaz ise; 13.12.2011 

tarih, 28141 sayılı Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve 

Korunmasına Dair Yönetmelik ve bu yönetmeliğin uygulama talimatındaki tüm şartları 

karşılayabildiğinin belgelerini varsa ulusal veya uluslararası sertifikalarını sunmalıdır. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.) 

7 - İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi kampüsü Ankara Yolu 7. Km. Yahşihan/ 

KIRIKKALE adresinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

8 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler 02/04/2013 Tarihinde, saat: 10:00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi kampüsü, Ankara Yolu 

7.km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2138/1-1 
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3 ADET ŞOFÖR YAKIT DAHİL KİRALIK ARAÇ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Bursa PTT Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüze bağlı Kargo İşleme Merkez Müdürlüğü hizmetlerinde çalıştırılmak 

üzere 3 adet şoför yakıt dahil kiralık araç hizmeti açık ihale usulü ile yapılmak üzere hizmet satın 

alınacaktır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/30186 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Beşevler Mah. Yıldırım Cad.No: 333 Nilüfer/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 224 -250 80 50 den 1430 

  Faks 0224 253 14 03 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Şehir içi yürütülen her türlü kurye/kargo ve posta 

hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 1+1 14M3 kapasiteli      

3 adet Panel araç  

b) Hizmet yeri : Kargo İşleme Merkez Müdürlüğü  

c) Hizmet süresi : 939 takvim günüdür  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bursa PTT Başmüdürlüğü (3.’ncü kat Toplantı salonu) 

b) Tarihi ve saati : 25/03/2013 saat 14:00 

c) Tekliflerin verileceği 

    en son tarih ve saati : 25/03/2013 saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler 

teklifleri kapsamında sunulur. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Teklif mektubu 

d) Geçici teminat, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

ı) Bu madde boş bırakılmıştır.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f), ve (g) bentlerinde yer 

alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları 

taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı 

taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye 

vereceklerine dair taahhütname verilecektir. 

5 - İhale dokümanı Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müdürlüğünde görülebilir ve 

KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 25/03/2013 tarih saat 14.00’e kadar Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. 

İşl. Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 

gecikmelerden idare sorumlu değildir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - Bu ihale 16/05/2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) 

Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olup, Ceza ve ihalelerden yasaklamada 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanacaktır. 2189/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DE 24000 VE DE 18000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE 

KULLANILAN VE ARIZALI DURUMDA BULUNAN 128 ADET MOTOR SİLİNDİR 

BAŞLIĞININ PARTİLER HALİNDE PİYASADAN MALZEMELİ OLARAK  

TAMİRİNİN YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/28741 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR 

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) İhalenin Görülebileceği  

     İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr.      www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

     adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DE 24000 ve DE 

18000 Tipi Lokomotiflerde Kullanılan ve Arızalı 

Durumda Bulunan 128 Adet Motor Silindir Başlığının 

Partiler Halinde Piyasadan Malzemeli Olarak Tamirinin 

Yaptırılması. İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 26.03.2013 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 50,00.-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. 1992/1-1 
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VERİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya/ 

ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : Telefon: 00 90 312 2072151 

Faks: 00 90 312 2869049 

d) Elektronik posta adresi  : arama.hizmetalimi@tpao.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) İşin Adı : Veri Toplama Hizmet Alımı 

b) İhale kayıt numarası : 2013/30701 

c) Dosya Kodu : 2013ARA-HA-001 

d) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye’nin her bölgesinde sismik veya sismik dışı 

yöntemler için veri toplama amaçlı olarak; Sondaj 

Öncesi Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri için her 

türlü arazi şartlarında yürütülen sismik, gravite ve 

jeoloji saha çalışmalarında, projelerin bulunduğu İl, 

İlçe veya köy çalışma sahalarının mahallinden temin 

edilmesi önerilen proje alanlarında, teknik şartnamede 

tariflenen İdarenin asli olmayan hizmet işlerinin 

yapılabilmesi yönünde ihtiyaç duyulan Saha 

ekiplerinde toplam, her ay için 290 kişi veya karşılığı 

8.700 yevmiye olan mahalli işçilik hizmet alımıdır. 

e) Hizmete ait diğer bilgiler : İdare gerekli gördüğü yer ve zamanda bu sismik veya 

sismik dışı yöntemler için veri toplama işinde iş artışı 

veya iş eksilişi için İdari Şartnamenin 50. maddesinde 

belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar. 

f) Yapılacağı yer  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Arama 

Daire Başkanlığı saha ekiplerinin faaliyet göstereceği 

Türkiye’nin her bölgesidir. 

g) İşin Süresi  : Sözleşme imzalanmasından itibaren, 31.12.2013 günü 

dâhil süredir. Ancak, fiili çalışma süresi ve iş bitimi 

İdare’ye bağlı saha ekiplerinin çalışacağı tarih ve 

sürelere göre düzenlenecektir. 

3 - İhaleye İlişkin Bilgiler İle  

     İhale ve Son Teklif Verme  

     Tarih ve Saati 

a) İhale Türü- Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü (TPAO Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23). 

b) Yapılacağı yer  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Arama 

Daire Başkanlığı 12. kat Ozan SUNGURLU toplantı 

salonu Söğütözü Mahallesi 2180. cadde No:86 06100-

Çankaya/ANKARA 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 09.04.2013 Salı günü 

d) İhale (son teklif verme) saati : 14.00 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri; 
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4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin 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 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 

e) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) İdari Şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri. 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, şartname ekinde 

sunulan forma uygun belge, 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İstekliler, teklif edilen bedelin %10’undan az 

olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış 

nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını, gösterir 

Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte 

sunacaklardır (Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet 

tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
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Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da 

birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler: 

1) İstekliler, Bilanço veya eşdeğer belgeleri için; 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli 

görülen bölümlerini, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerini, vereceklerdir. 

2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

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

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan kriterler aranır. Sunulan bilançolarda varsa 

yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini 

sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 

alınır. 

6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre 

düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun 

gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri 

düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz 

etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve 

yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi 

durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri 

düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 
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8) Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. Dördüncü fıkrada yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri 

özeti için de geçerlidir. 

9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen 

belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek 

kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: 

1) İstekliler, iş hacmini gösteren belgeler için; 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaları, vereceklerdir. 

2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 

3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin 

parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin 

noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 

suretleri sunulur. 

4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış 

ıskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin 

parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen 

gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 

15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 

belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

7) Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

8) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 

yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı 

hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. 

10) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir 

veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı 

ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi 

düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 
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11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, 

her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

12) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi 

oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 Bu ihalede isteklilerce; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, 

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin 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 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, 

İdareye sunulması zorunludur. 

Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. 

İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki 

belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3.2. İş Deneyim Belgeleri: 

1) İsteklinin, Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri, 

ibraz etmesi gerekir. 

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine 

ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; İsteklilerce, teklif edilen bedelin %50’si oranda, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri 

sunulacaktır. 

4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 
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a) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

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

belgenin, 

b) Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme 

belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur. 

6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu Kurum ve 

kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış vasıfsız işçilik hizmet işleri benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

7 - İhale dokümanı, TPAO Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 16. kat 1602 nolu oda 

Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 06100-Çankaya/ANKARA ve “www.tpao.gov.tr” internet 

adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve de T.P.A.O Genel Müdürlüğü Vakıflar Bankası 425 şube 

kodlu Ankara Kurumsal Şube - 00158007290224965 (IBAN:TR970001500158007290224965) 

nolu TPAO hesabına 250,00 TL. İhale dokümanı karşılığı yatırılarak temin edilebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Türkiye Petrolleri A.O. Genel 

Müdürlüğü Zemin kat Gelen Evrak servisi Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86 06100 

Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

14 - İlan konusu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi değildir. Ayrıca, idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale konusu işlerden 

bir bölümünü ve/veya bir kaç bölümünü ayırarak ihaleye yeniden çıkmakta serbesttir. 

 2155/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi, ihale ek şartları ve ticari 

şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu Miktarı 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Büyük Boy 

65x80 cm, siyah) 
500.000 Rulo 

Teknik 

Şartname 
25.03.2013 

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Battal Boy 

72x95 cm, siyah) 
500.000 Rulo 

Teknik 

Şartname 
25.03.2013 

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Jumbo Boy 

80x110 cm, siyah) 
500.000 Rulo 

Teknik 

Şartname 
25.03.2013 

Çöp Tor.(Tıbbi Atıklar İçin Battal Boy, 

72x95 cm, kırmızı) 
50.000 Rulo 

Teknik 

Şartname 
25.03.2013 

Çöp Tor.(Tıbbi Atıklar İçin Jumbo Boy, 

80x110 cm, kırmızı) 
50.000 Rulo 

Teknik 

Şartname 
25.03.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile 

İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine 

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c)  Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak 

olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta 

sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde 

bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. 

5 - Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır. 

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini 

sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla 

küsüratlara yer verilmeyecektir. 
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7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif 

edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, 

kısmi teklifte de bulunabilirler. 

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, 

ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir. 

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2204/1-1 

————— 
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ve ihale ek şartları ile ticari 

şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 
 

Malzemenin Grubu Miktarı 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Compakt lamba kavanozsuz (11 W) 15.000  Adet Teknik Şartname 

25.03.2013 Compakt lamba kavanozsuz (15 W) 30.000  Adet Teknik Şartname 

Compakt lamba kavanozsuz (20 W) 40.000  Adet Teknik Şartname 

Sıvı Sabun Makinesi 2.500 Adet Teknik Şartname 25.03.2013 

Tuvalet Kağıdı (Çift Katlı) 5.496.000 Rulo Teknik Şartname 26.03.2013 

Tuvalet Kağıdı (Jumbo Boy) 48.000 Rulo Teknik Şartname 27.03.2013 

Dispenser Kağıt Peçete 150.000 Paket Teknik Şartname 27.03.2013 

Kağıt Havlu 3.000.000 Rulo Teknik Şartname 28.03.2013 

Z Katlama (Dispenser) tabaka kağıt 

havlu 

700.000 Paket Teknik Şartname 
29.03.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile 

İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine 

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak 

olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta 

sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde 

bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. 

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen 

şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu 

inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun 

bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri 

uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve 

numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak 

değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır. 

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini 

sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla 

küsüratlara yer verilmeyecektir. 

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif 

edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, 

kısmi teklifte de bulunabilirler. 

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, 

ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir. 

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2206/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZMAL SATIŞI YAPILACAKTIR 

Eskişehir İl Özel İdaresinden: 

Mülkiyeti Eskişehir İl Özel İdaresine ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz (arsa); 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 

satış ihalesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : 71 Evler Mah. Çevre yolu 8. Km. Odunpazarı/Eskişehir 

b) Telefon ve fax numarası : 0222 2375678 - 2371922 

c) Elektronik posta adresi : bilgiislem@eskisehirozelidare.gov.tr 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : Eskişehir 

b) İlçesi : (Merkez) Odun pazarı İlçesi 

c) Cinsi : Arsa 

d) Ada/Parsel : 2502/85 

e) Yüzölçümü : 827,49 M2 

f) Adres- Cadde sok. : Akçağlan Mah., Ulus Cad. 

(Eskişehir Sarar İmam Hatip Lisesi yanındaki Ulus Caddesi ile Turnalar Sokağının 

kesiştiği köşede bulunan arsa) 
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3 - İhale şartnamesinin temin edileceği yer: 

İhaleye ait taşınmaz mal satış şartnamesi Eskişehir İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü Emlak servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir. (Tel. No: 0222 2375678) 

4 - İhale şartnamesinin görülebileceği yer: 

İhale ait taşınmazmal satış şartnamesi Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü Emlak Sevisinden ücretsiz görülebilir. 

5 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir Valiliği içerisinde bulunan İl Encümeni Toplantı 

Salonu. (Arifiye Mahallesi – Odunpazarı /Eskişehir) 

6 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 02/04/2013 Tarih ve saat: 10.30 

7 - Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yer: 

a) İstekliler tekliflerini ihale tarihinden önce vermek isterlerse 01Nisan 2013 tarihi saat 

17:00’a kadar 71 Evler Mahallesi, Ankara Çevreyolu 8. Km. Odunpazarı-Eskişehir adresinde 

bulunan Eskişehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak Servisine teslim 

edebilirler. 

b) İstekliler tekliflerini ihale tarihinde vermek isterlerse; Eskişehir Valiliği içerisinde 

bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda bulunan ihale komisyonuna teslim edebilirler. 

8 - İhale Usulü: 2886 Sayılı İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereği Kapalı Teklif 

Usulü 

9 - Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı: 

Tahmini Bedel : 2.500.000,00 -¨ 

Geçici Teminatı : 75.000,00 -¨ 

10 - İhaleye katılmak isteyen İsteklilerden İstenen Belgeler: 

a-) Tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve fax numarası ile elektronik posta adresi 

(varsa) 

b-) Kanuni ikametgah belgesi (2013 tarihli) 

c-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1-) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

d-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin 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 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e-) Geçici teminatın nakit olarak Eskişehir İl Özel İdaresi hesabına yatırıldığına dair 

makbuz veya 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri 

f-) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

10-) Satışı yapılacak olan arsa ile detaylı bilgi ve resimler idarenin 

www.eskisehirozelidare.gov.tr adresinde görülebilir. 1927/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2000/22394 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2184/1-1 

————— 

Bakırköy 14. İş Mahkemesinin 2009/1466 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2185/1-1 

————— 

İstanbul (4) Nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2011/156 Esa sayılı 

dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2186/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Adana Teknik Eğitim Vakfı, Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/2/2013 tarihinde 

kesinleşen, 31/12/2010 tarih, E.2009/253, K:2010/888 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2202/1-1 

—— • —— 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına 1 Profesör, 

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne Gelişim Psikolojisi alanında Doktorasını tamamlamış 

1 Yardımcı Doçent 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak 

İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 

alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak 

üzere)  

Başvuracakların Fakülte/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın 

ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri 

gerekmektedir. 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 2197/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6429 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji

Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6430 Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı

Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6431 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği

Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6432 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi

Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında
Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6433 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam
Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6434 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6435 Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II’nin A ve
B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6436 Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6437 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa
Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6438 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait
Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6439 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6440 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6441 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik
ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6442 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6443 Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6444 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan

Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Millî Savunma ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK
— Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/5)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/3/2013 Tarihli ve 2013/54 Sayılı Kararı

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

Değerleri


