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24/6/2013 TARİHLİ VE 2013/5032 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

İş artışı

MADDE 1 – (1) İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Göztepe, Poligon ve Fahrettin

Altay İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşi kapsamında;

a) Göztepe İstasyonunda sözleşme projelerinde verilen mimari projelerde değişiklik

yapılması zarureti kapsamında, kontrolsüz alanların halka açık bir şekilde alt geçit olarak kul-

lanımını sağlamak amacıyla bir kat ilave edilmesi,

b) Poligon İstasyonunun zemin yapısının (Bornova karmaşığı formasyonu içinde heterojen

yapıdaki kiltaşı-kumtaşı ardalanmasında çok sert silisifiye kumtaşı bloklarının bulunması)

değişiklikler göstermesi nedeniyle diyafram perde ve kolonların forajının yapımının imkansız

hale gelmesiyle diyafram perde ve kolon başları 2-5 aksları arasında 21 m., 5-9 aksları arasında

9 m. olarak imal edildiğinden ve peron katının T2 tüneli ile bağlanmasını sağlayacak önemli

bir mimari proje değişikliğine gidildiğinden betonarme tadilatı yapılması,

c) Poligon İstasyonunun T2 tüneli kazısı sırasında Km:3+411'deki (azalan Km. yönünde

pilot tünel tarafı) tünel aynası proje sağı duvar-omuz bölgesinde başlayan hareketlenme ile bir-

likte çökme ve göçük oluştuğundan, acil önlemler alınması çerçevesinde ilave destekleme ve

zemin iyileştirme imalatları yapılması,

ç) Fahrettin Altay İstasyonu zemin yapısının değişiklikler göstermesi üzerine deniz

tarafı 3-9 aksları, kara tarafı 4-9 aksları arasında diyafram perde ve kolonların yükseklikleri

değiştiği, diyafram duvarların proje boyundan kısa yapılması nedeniyle emniyetli soketleme

boyu elde edebilmek amacıyla kısa yapılan diyafram duvar diplerine Q 20 cm çapında mini

kazık ve 6 halatlı ankraj imalatları yapılması,

amacıyla birim fiyat sözleşme bedelinin %39,91'i kadar iş artışına izin verilmiştir.

Yürürlük

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

Yürütme

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

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA

DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların

sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk

saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler

MADDE 4 – (1) Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşa-

ğıda belirtilmiştir.

a) Kurşun ve arsenik işleri:

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden

ocağı işleri.

2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın

kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri.

4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması iş-

leriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla

çalışılan işler.

5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bi-

leşiklerin hazırlanması işleri.

6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye,

güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle

bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar mekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun

olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (ti-

pografi) işleri.
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7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.

b) Cam sanayii işleri:

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve

kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya

çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma

tesisatı bulunmadığı takdirde).

2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde).

3) Ateşçilik işleri.

4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde).

5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri).

6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araç-

larla taşınmadığı takdirde).

7) Camı fırın başından alma işleri.

8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri.

9) Tıraş işleri.

10) Asitle hak ve cilalama işleri.

11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları

sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).

12) Pota ve taş odalarında görülen işler.

c) Cıva sanayii işleri:

1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amal-

gamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri.

2) Cıvalı aletler yapımı işleri.

3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri.

4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve la-

boratuvarlarda cıvayla yapılan işler.

ç) Çimento sanayii işleri:

1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri.

2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri.

3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa

yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).

d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:

1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri.

2) Kimyasal arıtma işleri.

3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri.

4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri.
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5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin

taşınması işleri, (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında

tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).

6) Termik santraller ile her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve

kömürlerin taşınması işleri. (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin ta-

şınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).

e) Çinko sanayii işleri:

1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri.

2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri.

3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri.

4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri.

5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri.

6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler.

7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.

f) Bakır sanayii işleri:

1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler.

2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri.

3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri.

4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.

g) Alüminyum sanayii işleri:

1) Alüminyum oksit üretimi işleri.

2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri.

3) Alüminyum madeni üretimi işleri.

ğ) Demir ve çelik sanayii işleri.

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının

fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler.

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan

ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler.

3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına

ilişkin işler.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri.

5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde se-

rilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen

işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri.

6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir

veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri.
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7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması

ve yükletilmesi işleri.

h) Döküm sanayii işleri:

1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri.

2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri.

3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme

hazır duruma getirilmesi işleri.

4) Maden eritme ve dökme işleri.

5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri.

6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.

ı) Kaplamacılık işleri:

1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano).

2) Polisaj işleri.

3) Kalaycılık işleri.

4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri.

5) Asitle yüzey temizleme işleri.

i) Karpit sanayii işleri:

1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.

j) Asit sanayii işleri:

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri.

2) Asidin yapılma safhalarındaki işler.

3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri.

4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.

k) Akümülatör sanayii işleri:

1) Akümülatör yapım ve onarım işleri.

2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.

l) Kaynak işleri:

1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri.

2) Toz altı kaynak işleri.

3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.

m) Madenlere su verme işleri:

1) Su verme işleri (sertleştirme).

2) Semantasyon işleri.

n) Kauçuk işlenmesi işleri:

1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri.

2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan

yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.
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o) Yeraltı işleri:

1) Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç),

kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.

ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler:

1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer

Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun  Ek 1 inci maddesinde  yer alan hükümler saklı

kalmak kaydıyla doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüs-

küler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.

p) Gürültülü işler:

1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler.

r) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:

1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar de-

rinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).

s) Pnömokonyoz yapan tozlu işler:

1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.

ş) Tarım ilaçları:

1) Tarım ilaçları kullanımı işleri.

Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler

MADDE 5 – (1) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken

işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtilmiştir.

a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil):

1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat.

2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat.

3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat.

4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.

5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde

1/2 saattir.

b) Cıva işleri:

1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat.

2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.

c) Kurşun işleri:

1) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat.

ç) Karbon sülfür işleri:

1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.

d) İnsektisitler:

1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak

hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Başka işte çalıştırma yasağı

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, 4 ve 5 inci madde-

lerde belirtilen günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar.

Fazla çalışma yasağı

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sü-

rekli olarak yapıldığı işyeri işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını,

anılan işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe baş-

lamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

İtirazlar

MADDE 9 – (1) İşyerlerinde yapılan işlerin 4 ve 5 inci maddelerde sayılan işlerden

olup olmadığına ilişkin itirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan işlere ilişkin başvurular,

kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma

önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler

Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bildirim ve muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması

Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında daha önce bildirim yapılmış olan iş ve işyer-

leri için 8 inci madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren üç ay

sonra diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2012 tarihli ve 28405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve

Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan Disiplin Amirleri Cet-

velinin 3-a ve 3-b bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı

Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esas-

larına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“c) Türkçe bilmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Suriye’de yaşanan olaylar sebebiyle Türkiye’de geçici ko-

ruma altına alınanlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma

merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye uyruklu sağlık meslek mensupları, mesleğini icraya

yetkili olduğuna dair belge ibraz etmek kaydıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c)

ve (d) bentlerindeki şartlardan muaf tutulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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“EK-1

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edil-
diğini gösterir belge.

2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından ya-
pılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede
başarılı olduğuna dair belge. Bu belge;

a) Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır.  Bu
süre sonunda belge ibraz edilmemiş ise Müdürlükçe personel çalışma belgesi iptal edilir.

b) Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan istenmez.
3) Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından

alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge. Bu belge;
a) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından

mezun olanlardan,
b) Başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyen-

lerden,
c) Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan,
istenmez.
4) Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan, ya-

bancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında ta-
rafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi.”

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir:

“(1) Yönetim Kurulu denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine
yardımcı olmak üzere üyeleri arasından seçeceği icrai görevi bulunmayan asgari iki üyesini
banka denetim komitesi üyeleri olarak görevlendirir. Bu üyelerin;

a) Atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;
1) Bankada icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinden olmaması,
2) İç sistemler ile mali kontrol ve muhasebe birimlerinde görev yapanlar hariç, bankanın

ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarının personeli olmaması,
3) Bankanın ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini ya da de-

recelendirmesini veya değerlemesini yapan kuruluşların ya da bu kuruluşlar ile hukuki bağ-
lantısı bulunan yurt dışındaki kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bağımsız de-
netim, derecelendirme ya da değerleme sürecinde yer almaması,
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4) Bankaya ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık veya destek hizmeti

veren kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bu hizmeti veren kişilerden olmaması,

b) Bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarda nitelikli pay sahibi olmaması,

c) Hakim ortağın, icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürün

eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımı olmaması,

ç) Aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın denetim

komitesinde görev yapmamış olması,

d) Ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan

yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklardan,

bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir sağlan-

maması,

e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya finans alanında

en az on yıllık deneyime sahip olması,

f) Eş ve/veya çocuklarının bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel

müdür, genel müdür yardımcısı veya dengi pozisyonda yönetici olmaması ve (1) ve (2) numa-

ralı alt bendi hariç olmak üzere birinci fıkranın (a) bendi ile aynı fıkranın (b) bendinde aranan

nitelik ve şartları haiz olması,

g) Aşağıda belirtilen kuruluşlar dışında başka bir ticari kuruluşta görev almaması;

1) Yönetim kurulu üyeliği görevi ile sınırlı olmak üzere konsolide denetime tabi ortak-

lıklar,

2) Bankada doğrudan ya da dolaylı pay sahibi olan yurt içinde ya da yurt dışında kurulu

tüzel kişiliğe sahip ortaklıklar,

3) Bankanın gerçek kişi ortaklarının ya da (2) numaralı alt bentte belirtilen ortaklarının

birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorum-

lulukla katıldıkları yurt içinde ya da yurt dışında kurulu kredi kuruluşları ile finansal kuruluşlar,

şarttır. Bu fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, denetim komitesi üyesinin aynı

zamanda iç sistemler ile mali kontrol ve muhasebe birimlerinde görev yapabileceği anlamına

gelmez. Bu fıkranın (g) bendindeki görev alma yasağı, bir yasayla veya yasanın verdiği yetkiyle

ülke kalkınmasının veya belli bir sektörün veya alanın finansmanı amacıyla kurulmuş, mevduat

ve katılım fonu kabul etmeyen bankaların denetim komitesi üyeleri hakkında uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2012 28337

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/1/2013 28543
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Bursa Orhangazi Üniversitesinden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi Üniversitesi Türkçe Öğre-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Orhangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (Bursa Orhangazi Üniversitesi TÖMER): Bursa Orhangazi Üniversitesi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Bursa Orhangazi Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Organların Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk dilinin bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yön-

temleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak,
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b) Türkçe’nin ana dil ve yabancı dil olarak öğretilmesini sağlamak,

c) Türk halklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, kültür, tarih ve edebiyat gibi

alanlardaki eserlerini incelemek,

ç) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu

alanda bilimsel, dilsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye’yi ve Türk

kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak,

b) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için gerekli olan Türkçe kurs-

lar düzenlemek, Türkçe dil bilgisinin, üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlikte olup

olmadığını sınav yaparak tespit etmek ve onlara Türkçe Düzeyi Sertifikasını (TDS) vermek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek

için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, gö-

rev alacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehberler ve yayınlar hazırlamak,

ç) Ulusal veya uluslararası yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ile diğer ül-

kelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın

faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve

işadamlarına, Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara, özel müteşebbislere

Türkiye Türkçesi kurslar düzenlemek,

d) Türkiye Türkçesi ile birlikte Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkçesi gibi

Türk lehçeleri ve diğer yabancı dillerle ilgili kurslar düzenlemek,

e) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere in-

ternet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek,

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek, Türk-

çeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak; kitap,

dergi, bülten, raporlar yayınlamak,

g) Türkiye Türkçesi öğretimini bütün dünyada yaygın hale getirmek ve Türkçe’nin sa-

yılı bilim dilleri arasındaki yerini almasına katkıda bulunmak,

ğ) Yurt dışında yaşayan Türklere Türkçe’nin ana dil olarak eğitimi ve öğretimi konu-

sunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ku-

rum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Türk dili öğretimini daha etkin bir hale getirebilmek için diğer dil öğretim metotları

ile karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
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Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona

eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda deneyimli Üniversitedeki öğretim elemanları ya da

bu alanda deneyimli kişiler arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcıları olarak görev-

lendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine

yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunda alınan kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezin sürekli gelişimini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını

temin etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun kararıyla Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

f) Merkezin yürüttüğü faaliyetler konusunda ilgililerle görüşme ve sözleşmeler yap-

mak,

g) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandı-

rılması için her bir faaliyet için o faaliyetle ilgili uzmanlık alanlarında bulunan öğretim ele-

manlarından bir kişiyi proje koordinatörü olarak önermek.

(2) Proje koordinatörü; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca proje koordinatörü olarak da görev alabilirler. Yapılan

bu çalışmalar proje koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür. Proje kapsamında yürütülen

çalışmalar sona erdiğinde koordinatörlük görevi de sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Rektörün Üniver-

site öğretim üyeleri/öğretim elemanları ya da bu alanda deneyimli kişiler arasından görevlen-
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direceği dört kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi

üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin

yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün

daveti üzerine en az yılda dört kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması, planlanması ve

katılım şartlarının belirlenmesi konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporları

değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporları değerlendirmek,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda başarı belgesi, sertifika belgesi, ka-

tılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine, Rektör ve Mütevelli Heyet tara-

fından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/13)

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 (Tebliğ No: 2007/13) ile Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) ve Suudi Arabistan (S. Arabistan) menşeli “poliesterlerden sentetik devamsız lifler”
(polyester elyaf) ithalatında, ÇHC için 0,08 ABD Doları/Kg ve S. Arabistan için 0,11 ABD
Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Daha sonra yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine, 18/4/2009 tarihli
ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2009/9) ile ÇHC menşeli polyester elyaf için bir “zarar ara gözden geçirme
soruşturması” açılmıştır. Yürütülen ara gözden geçirme soruşturması sonucunda, ÇHC için uy-
gulanmakta olan 0,08 ABD Doları/Kg tutarındaki önlemin yerli üretim dalının dampingli ithalat
nedeniyle uğradığı zararın ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı değerlendirildiğinden,
5/10/2009 tarihli ve 27367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/33) ile ÇHC menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte
bulunan önlem, 0,21 ABD Doları/Kg’a yükseltilerek uygulanmaya devam edilmiştir.

(3) Bahse konu ürüne yönelik mevcut önlemlerin yürürlük süresinin bitiminden önce,
5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/20) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülkeler
kapsamında mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir nihai gözden ge-
çirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(4) Yerli üretici SASA Polyester Sanayi A.Ş., ÇHC menşeli polyester elyafta uygulanan
önlemin yürürlükten kalkması halinde mezkûr üründe dampingin ve zararın devam edeceği
veya yeniden oluşacağı hususlarındaki iddialarını ortaya koyarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi
gereğince nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunmuştur. Söz
konusu başvuru, Usaş-Fiber Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş., Bozoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,
Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., Ritaş Kimya ve Tekstil San. ve Tic.
A.Ş., Milkay Teknik Tekstil Sanayi A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic.
Ltd.Şti. ve E.U.R.O. Fiber Tekstil Plastik Elyaf San. ve Tic. Ltd.Şti. firmaları tarafından des-
teklenmiştir.

(5) Başvurunun incelenmesi sonucunda, ÇHC menşeli polyester elyafta uygulanan dam-
pinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam edeceği veya
yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti amacıyla 7/8/2012 tarihli ve
28377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2012/17) ile NGGS başlatılmıştır. Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık)
İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
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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
Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 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 üreticilerin YÜD’yi temsil ettiği an-
laşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Bakanlık
tarafından tespit edilen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçıla-
rına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine bildirimde bulunul-
muştur. Söz konusu bildirim ile soruşturmanın açıldığı duyurularak soruşturma süreci hakkında
bilgi verilmiş ve ilgili tarafların soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma
açılış Tebliğine nasıl erişebilecekleri belirtilmiştir.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 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 12 ithalatçı firmanın 5’inden cevap alınmıştır. Ayrıca
diğer 1 firma da ithalatçı soru formunu sunmamakla beraber, soruşturmaya ilişkin görüşlerini
iletmiştir.

(5) ÇHC’den herhangi bir üretici/ihracatçı firmadan soruşturmaya ilişkin cevap alın-
mamıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren “nihai bildirim raporu”, ilgili tarafların karşıt görüş ve değerlendirme-
lerini iletmelerine imkan vermek amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükel-
çiliğine, soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılara, yerli üretim dalına ve diğer taraflara
iletilmiştir.

(7) Nihai bildirime yerli üreticilerden bir tanesinden görüş alınmış, başka herhangi bir
taraf görüş bildirmemiştir.

(8) İlgili tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm
bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek
olanlarına 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 soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici SASA Pol-
yester Sanayi A.Ş.’nin Adana’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde 15-17/1/2013 ta-
rihlerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
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Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2009–
31/12/2011 arasındaki dönem nihai 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, ÇHC menşeli 5503.20.00.00.00 Gümrük

Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “poliesterlerden sentetik devamsız lifler”dir
(polyester elyaf).

(2) Polyester elyaf olarak da bilinen ürün, çekim ve ısıl sabitleme işlemlerinden geçmiş
poliester filamentlerden ya da devamlı lifler demetinden elde edilmekte olup, kullanım yeri ve
amacına göre alıcı tarafından talep edilen boyda kesilmektedir. Önlem konusu ürün, teknik
tekstilde (nonwoven), karışımlı iplik üretiminde, ayrıca yatak ve yorgan gibi çeşitli ev tekstili
ürünlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Tekstil, teknik tekstil, konfor ve dolgu
elyaf sektörü olmak üzere üç temel kullanım alanı vardır.

(3) Polyester elyaf üretimi, Dimetiltereftalat (DMT) veya Terephthalic Acid (PTA) ve
Monoetilen Glikol (MEG) ana hammaddelerinin kimyasal birleşimi ile, ester değişim ve poli-
merizasyon safhalarından sonra filament haline getirilerek ve bu filament demetlerinin birleş-
tirilmesi, çekme, kıvırcık verme ve finiş (yağ) verme işlemlerinden sonra elde edilen towun
istenilen boylarda kesilerek balyalanması ve sevk için hazır hale getirilmesi safhaları ile ger-
çekleşmektedir.

(4) YÜD tarafından üretilen polyester elyaf ile soruşturma konusu ülke menşeli pol-
yester elyafın benzer ürün olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise,
gerek YÜD tarafından gerekse soruşturma konusu ülkede üretilen polyester elyafın işlevsel
özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algıla-
ması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu
ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.

(5) Soruşturma sürecinde bir firma tarafından, özellikle “nonwoven” üretiminde kulla-
nılan ve ürünün bir tipi olan “bicomponent low melt” polyester elyafın, ayrı bir ürün olduğu,
yerli üretim dalı tarafından üretilmediği, bu nedenle önlem kapsamı dışında bırakılması gerek-
tiği ifade edilmiştir. Söz konusu ürünün, polyester elyafın bir tipi olduğu değerlendirilmiş olup,
yerli üretim dalının mevzuat uyarınca soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini üretmek gibi
bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ürüne benzer niteliklerde olan “monocomponent low
melt” ürettiği ve satışını gerçekleştirdiği görülmüştür.

(6) 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.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Dampingin Varlığı ve Devamı

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

süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.
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(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada he-
saplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır. Burada, önlemin etkisiyle
ithalatın kısmen diğer ülkelere kaymış olduğu ve ithalatın alt bileşimlerinde kısmi değişimlerin
yaşandığı gözlemlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Zararın Varlığı ve Devamı

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.

(2) Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün genel ithalatı, soruşturma konusu ülke-
lerden yapılan ithalat (mutlak ve nisbi olarak) ve pazar paylarının gelişimi, soruşturma konusu
ithalatın iç piyasa fiyatlarına etkisi, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki gelişmeler
ve diğer unsurlar değerlendirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu İthalatın Gelişimi

Ürünün genel ithalatı
MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve ÇHC’den

yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İnceleme
için 2009-2011 dönemi esas alınmış, eğilimi izlemek için 2012 verilerine de yer verilmiştir.

(2) Ürünün genel ithalatındaki eğilime bakmak için 2009-2011 döneminde önleme konu
ürünün, tüm ülkelerden gerçekleştirilen genel ithalat verileri incelenmiştir. Bu çerçevede, 2009
yılında 62.109.086 Kg olan ithalatın 2010 yılında 73.640.040 Kg’a çıktığı, 2011 yılı sonunda
ise 93.610.545 Kg’a yükseldiği görülmektedir. 2012 yılı ithalatı ise 96.948.331 Kg olmuştur.
Ürünün ithalatına değer olarak bakıldığında ise 2009 yılında 94.487.601 ABD Doları olan so-
ruşturma konusu ürün ithalatının 2010 yılı sonunda 125.915.405 ABD Doları seviyesine çıktığı
ve 2011 yılında tekrar artarak 194.204.919 ABD Doları seviyesine yükseldiği görülmektedir.
2012 yılında ithalatın değeri 170.793.193 ABD Dolarıdır.

(3) Ürünün genel ithalatının ortalama birim fiyatlarına bakıldığı zaman ise ürünün 2009-
2011 döneminde, yıllar itibariyle fiyatlarının sırasıyla 1,52 ABD Doları/Kg, 1,71 ABD
Doları/Kg ve 2,07 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2012 yılı birim fiyatı
ise 1,76 ABD Doları/Kg’dır.

(4) Soruşturmaya konu ürünün 2009-2011 döneminde genel ithalat seyri incelendiğinde,
bahse konu dönemde genel ithalat miktarının, değerinin ve birim fiyatlarının artış gösterdiği
tespit edilmiştir.

(5) 2009-2011 döneminde genel ithalat içinde, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamın-
da kayda değer oranda ithalatın yapıldığı görülmektedir. Toplam ithalat içinde DİR kapsamında
yapılan ithalatın payı miktar bazında, 2009 yılında %15, 2010 yılında %18, 2011 yılında %28
olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu pay, 2012 yılında %28 düzeyindedir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı
MADDE 11 – (1) 2009-2011 döneminde ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı

miktar bazında 2009 yılında 33.131.469 Kg, 2010 yılında 14.416.882 Kg, 2011 yılında
33.843.033 Kg olmuştur. 2012 yılında ithalat ise 20.396.061 Kg’dır.
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(2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı, 2009 yılında 1,48 ABD Doları/Kg, 2010 yı-
lında 1,61 ABD Doları/Kg, 2011 yılında 1,93 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı
birim fiyatı ise 1,73 ABD Doları/Kg’dır.

(3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2009 yılında %53, 2010 yı-
lında %20 ve 2011 yılında %36 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında bu oran %21’dir.

(4) ÇHC kaynaklı ithalat içinde DİR kapsamında yapılan ithalatın payı 2009-2011 dö-
neminde sırasıyla %17, %60 ve %56’dır. 2012 yılında bu oran %79’dur. Bahse konu dönemde,
2010 yılı haricinde DİR kapsamında yapılan ithalat ile DİR haricinde yapılan ithalatın birim
fiyatlarında bir farklılaşmanın olmadığı görülmektedir. 2012 yılında ise, DİR kapsamında ya-
pılan ithalatın birim fiyatı, DİR dışında yapılan ithalatın birim fiyatının kayda değer oranında
altındadır.

Türkiye toplam benzer ürün tüketimi ve pazar payları
MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için,

söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer ürün tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağ-
lamda Türkiye’de toplam benzer ürün tüketimi hesaplamasında yerli üretim dalının yurt içi
satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıla ilişkin benzer ürün tüketim rakamları
elde edilmiştir. Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında, şikâyetçi yerli üretici yerli
üretim dalının soruşturma döneminde üretim miktarı bazında %67’sini temsil ettiğinden, göz-
den geçirme dönemi için yapılan hesaplamada diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış mik-
tarlarının toplamı bahse konu oran kullanılarak, toplam Türkiye tüketimi tahmini olarak bu-
lunmuştur.

(2) Önlem konusu üründeki Türkiye toplam tüketimi miktar bazında endeks değeri 2009
yılı için 100 olarak kabul edildiğinde, 2010 yılı için bu rakamın 135’e, 2011 yılında ise 150’ye
çıktığı görülmektedir.

(3) ÇHC’nin pazar payının endeks değeri, 2009’da 100, 2010’da 32 ve 2011’de 68 ola-
rak gerçekleşmiştir.

(4) Yerli üretim dalının pazar payı değerlendirildiğinde, 2009’da 100 olan pazar payı
endeks değeri, 2010’da 107’ye yükselmiş ve 2011’de ise 100 olarak gerçekleşmiştir.

(5) ÇHC haricindeki diğer ülkelerin pazar payında ise artış gözlenmiştir. Bahse konu
ülkelerin pazar payı endeks değeri, 2009’da 100 iken, 2010’da 152 seviyesine ulaşmış ve
2011’de 137 seviyesine gerilemiştir.

Soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalı iç piyasa satış fiyatları üzerindeki
etkisi

MADDE 13 – (1) Önlemin kalkması halinde ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının
fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesapları yapıl-
mıştır.

(2) Fiyat baskısı, dampingli ithal fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının
olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması
ise, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde
olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(3) Yerli üretim dalının olması gereken fiyatı soruşturma konusu ürünün birim ticari
maliyetine makul bir kar marjı eklenmek suretiyle bulunmuştur. ÇHC menşeli ithalatın Türki-
ye’ye giriş fiyatları ise, TÜİK istatistiklerinden elde edilen ortalama CIF fiyatları üzerine %4
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gümrük vergisi ve %2 oranında diğer gümrük masrafları eklenerek bulunmuştur. Dampinge
karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin de-
ğerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyatlara dampinge karşı önlem eklenmemiş-
tir.

(4) Bu çerçevede, ÇHC menşeli ithalat için hesaplanan fiyat kırılması CIF ihraç fiyatının
yüzdesi olarak 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %0, %8 ve %14 oranında olduğu tespit
edilmiştir.

(5) ÇHC menşeli ithalat için hesaplanan fiyat baskısı ise, CIF ihraç fiyatının yüzdesi
olarak 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %17, %1 ve %9 oranındadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 14 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde

şikâyetçi yerli üreticinin (SASA A.Ş.) verileri kullanılmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şekilde in-
celenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK’in yayımladığı yıllık ortalama
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmış
ve tüm veriler 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı
1) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe 2009 yılında 100 olan üretim miktar en-

deks değeri, 2010 yılında 146’ya, 2011 yılında ise 157’ye ulaşmıştır.
2) Yerli üretim dalının önlem konusu polyester elyaf için üretim kapasitesinde 2009-

2011 döneminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Kapasite kullanım oranının endeks değe-
rine bakıldığında ise, 2009 yılında 100 olan söz konusu değerin, 2010 yılında 146’ya çıktığı,
2011 yılında ise 157 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

b) Yurt İçi Satışlar ve İhracat
1) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe yurt içi satış miktar endeksi değeri 2009

yılında 100 olarak alındığında, söz konusu endeksin 2010’da 145’e, 2011’de ise 150’ye çıktığı
görülmektedir. Aynı dönem için yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2009 yılında
100 olan endeks değerinin, 2010’da 151’e, 2011 yılında ise 196’ya çıktığı görülmektedir.

2) İhracat miktar endeksi değerinin 2009 yılında 100 olduğu kabul edilirse, 2010’da
209’a, 2011 yılında ise 180’e çıktığı görülmektedir. İhracat birim fiyatlarının endeks değeri ise
2009 yılında 100 iken 2010 yılında 89’a düşmüş, 2011 yılında ise 127’ye çıkmıştır.

c) Yurt İçi Satış Fiyatları
1) Yurt içi satışların kilogram bazındaki birim fiyatlarının reel endeks değerlerine ba-

kıldığında, 2009 yılında 100 olarak kabul edilen endeksin 2010 yılında 104’e, 2011 yılında ise
131’e çıktığı tespit edilmiştir.

ç) Pazar Payı
1) Yerli üretim dalının pazar payı endeks değeri 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında

107 ve 2011 yılında 100 olarak gerçekleşmiştir (Yerli üreticilerin tamamı dikkate alınmıştır).
d) Stoklar
1) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe dönem sonu stok verileri miktar bazında

incelendiğinde, 2009 yılında 100 olan stok miktarı endeksi değerinin, 2010 yılında 21’e geri-
lediği, 2011 yılında ise 76’ya çıktığı görülmektedir.
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e) İstihdam
1) Yerli üretim dalının önlem konusu polyester elyafın üretiminde çalışan direkt işçi

sayısının endeks değeri 2009 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, söz konusu değerin 2010’da
109’a, 2011 yılında ise 120’ye çıktığı görülmektedir.

f) Verimlilik
1) Yerli üretim dalında çalışan işçi başına üretimi yansıtan verimlilik endeksi değeri

2009 yılında 100 iken, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 134 ve 131 olarak gerçekleşmiştir.
g) Maliyetler ve Kârlılık
1) Yerli üretim dalının önlem konusu polyester elyaf ağırlıklı ortalama birim ticari ma-

liyet endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 85 ve 2011 yılında 104 olarak gerçekleşmiştir.
2) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe yurt içi satışlarda birim kârlılığı 2009 yı-

lında -100 iken, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 116 ve 114 olarak gerçekleşmiştir.
3) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe genel birim kârlılığı 2009 yılında -100

iken, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 97 ve 115 olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Nakit Akışı
1) Yerli üretim dalının önlem konusu polyester elyaf satışından elde ettiği nakit akışı

endeksi (kâr+amortisman) 2009 yılında -100 iken, 2010 yılında 349 ve 2011’de 405 olarak
gerçekleşmiştir.

h) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2009 yılında

100 iken, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 126 ve 163 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Sermaye ve Yatırımları Artırma Yeteneği
1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek için yerli üretim dalının

bütün faaliyetlerinde kullanılan özsermayesi incelenmiştir. Buna göre, 2009 yılında 100 olan
özsermaye endeksi, 2010 ve 2011’de sırasıyla 116 ve 138 olarak gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının yatırımları arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim da-
lınca yapılan yatırımların seyri incelenmiş ve gözden geçirme dönemi boyunca soruşturma ko-
nusu ürüne ilişkin yeni büyük yatırımların yapıldığı görülmüştür. Yerli üretim dalının soruş-
turma konusu ürüne ilişkin yaptığı yatırımların endeks değeri 2009 yılında 100 iken 2010 yı-
lında 5.459’a, 2011 yılında ise 83.786’ya yükselmiştir.

i) Yatırımların Geri Dönüş Oranı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüşünü yan-

sıtan Kâr/Özkaynak oranının endeks değeri 2009 yılında -100 iken 2010 yılında 68’e, 2011 yı-
lında ise 73’e yükselmiştir.

j) Esas Soruşturmadaki Damping Marjının Büyüklüğü
1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, %19,94-%30,61 gibi yüksek dü-

zeylerdedir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri 2009-2011 dönemi için
incelendiğinde, mevcut önlemin etkisiyle ve 2009 yılında yaşanan ekonomik krizin etkilerinin
dönem içinde azalması nedeniyle, göstergelerde önemli oranda iyileşmeler olduğu görülmek-
tedir.
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(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, yürürlükte bulunan ön-
lemin de etkisiyle kriz dönemi sonrasında ekonomik göstergelerde eğilimin olumlu bir seyir
içine girdiği, üretim ve yurt içi satışlarını arttırdığı görülmektedir. 2009 yılında zarar eden
YÜD, 2010 ve 2011 yıllarında kâra geçmiştir. Gözden geçirme döneminde büyüme, kapasite
kullanım oranı, yatırımların geri dönüşü rakamlarından da anlaşıldığı üzere yerli üretim dalının
özellikle incelenen dönemde önemli yatırımlar yaptığı ve soruşturma konusu ürün üretimindeki
çalışan sayısını da arttırdığı görülmüştür.

(3) Mevcut dampinge karşı önlem öncesi döneme ilişkin YÜD’ün ekonomik gösterge-
leri ile önlem sonrası göstergeleri karşılaştırıldığında, YÜD’ün birçok temel ekonomik göster-
gesinin olumlu gelişme gösterdiği görülmektedir. Bu çerçevede mevcut dampinge karşı önlemin
etkili olduğu anlaşılmaktadır.

(4) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları ile genel ithalatın ağırlıklı ortalama birim fi-
yatları karşılaştırıldığında, ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının genel ithalatın birim fiyat-
larından gözden geçirme dönemi boyunca daha düşük seyrettiği görülmektedir.

BEŞİNCİ KISIM
Dampingin ve Zararın Devam Etmesi veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 16 – (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 ülkedeki yerleşik kapasite, ihracat kabiliyeti ve
ihraç fiyatları, bahse konu ülke için Türkiye pazarının önemi ve bu ülkedeki mevcut yerleşik
kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilme olasılığı, diğer ülkelerin uyguladığı ticaret politikası ön-
lemleri, esas soruşturmada tespit edilen damping marjı başta olmak üzere damping ve zararın
devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin diğer unsurlar incelenmiştir.

(3) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu
ülkenin ihracatına ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade
Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM’de yer alan önlem konusu ürünü kap-
sayan 5503.20 GTP’e ait istatistikler kullanılmıştır.

Soruşturmaya konu ürünün küresel piyasasında gelişmeler
MADDE 17 – (1) 5503.20 GTP’li ürünün dünya genelinde miktar bazında ihracatı

2009’da 2.278.109 Ton, 2010’da ise 2.685.865 Ton ve 2011 yılında 2.783.914 Ton olarak ger-
çekleşmiştir. Miktar bazında ihracatta 2011 yılında toplam ihracat içinde %28 pay ile ÇHC bi-
rinci sırada yer alırken, Güney Kore %21 ile ikinci sırada, Tayvan %13 ile üçüncü ve Tayland
%7 ile dördüncü, Hindistan %5 ile beşinci sırada yer almaktadır.

(2) Birim fiyatlar incelendiğinde polyester elyaf, 2009 yılında 1.186 ABD Doları/Ton,
2010’da 1.390 ABD Doları/Ton ve 2011 yılında 1.837 ABD Doları/Ton birim fiyatından işlem
görmüştür.

(3) Dünyada iklim değişikliği, ekilebilir alanların azalması pamuk fiyatlarını arttıraca-
ğından, polyestere olan talebin artacağı öngörülmektedir. Pamuk arzındaki düşüşün, önümüz-
deki 5 yıl içerisinde dünyada polyester elyafa olan talebi daha da arttıracağı değerlendirilmek-
tedir.
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Soruşturmaya konu ülkenin ihracat potansiyeli

MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ÇHC’nin dünyaya ihracatı miktar bazında
2009’da 398.822 Ton, 2010 yılında 575.074 Ton, 2011 yılında 787.833 Ton olduğu görülmek-
tedir.

(2) 2009-2011 döneminde ÇHC’nin ihracatındaki birim fiyatlar ele alındığında sırasıyla
1.028 ABD Doları/Ton, 1.236 ABD Doları/Ton ve 1.648 ABD Doları/Ton seviyesinde oluş-
muştur. ÇHC’nin birim fiyatlarının 2009-2011 dönemi boyunca dünya birim fiyatlarının ol-
dukça altında seyrettiği görülmektedir.

(3) ÇHC’nin 2009-2011 döneminde dünya polyester elyaf ihracatındaki miktar bazın-
daki payı değerlendirildiğinde, 2009’da %18, 2010’da %21 ve 2011’de %28 olduğu görülmek-
tedir. ÇHC, 2011 yılında G. Kore’yi geçerek birinciliğe yükselmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki üretim kapasitesi ve üretimi

MADDE 19 – (1) Sektörde sıkça kullanılan Tecnon Orbichem Mayıs 2012 Raporuna
göre ÇHC gerek kapasite gerekse üretim değerleri açısından açık ara dünyanın önde gelen üre-
ticisidir. Rapora göre 2009-2011 döneminde ÇHC’nin üretim kapasitesi yıllık 10.000.000 Ton,
üretimi ise 2009 yılında 7.990.000 Ton, 2010 yılında 8.779.000 Ton ve 2011 yılında 9.776.000
Ton olarak gerçekleşmiştir.

Soruşturmaya konu ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 20 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) ve
Eurostat verilerinden yararlanılarak, soruşturma konusu ülkenin AB-27’ye ihracatı ve AB’nin
soruşturma konusu GTİP altında yer alan polyester elyaf ürününün genel ithalatına ilişkin ve-
riler incelenmiştir. Euro bazındaki değerlerin ABD Doları bazındaki değerler ile karşılaştırıl-
masında Euro-Dolar paritesi olarak, 2009 yılı için 1,39, 2010 yılı için 1,33 ve 2011 yılı için
1,39 ortalama değerleri alınmıştır (Oanda.com verileri).

(2) Buna göre AB-27’ye toplam olarak 2009 yılında 379.014 Ton, 2010 yılında 458.558
Ton ve 2011 yılında 502.560 Ton ithalat yapılmıştır. Bahse konu genel ithalatın birim fiyatı ise
2009 yılında 913 Euro/Ton (1.269 ABD Doları/Ton) ve 2010 yılında 1.122 Euro/Ton (1.493
ABD Doları/Ton) ve 2011 yılında 1.406 Euro/Ton (1.954 ABD Doları/Ton) olmuştur. 2011 yılı
itibariyle, miktar bazında AB’nin en büyük 3 tedarikçisi, Güney Kore (%33), Tayvan (%22)
ve Hindistan (%12) olmuştur. Aynı yıl soruşturma konusu ÇHC, AB’nin en büyük dokuzuncu
tedarikçisidir.

(3) ÇHC’den AB-27’ye miktar bazında 2009 yılında 5.171 Ton ve 2010 yılında 5.198
Ton ve 2011 yılında 8.995 Ton önlem konusu ürün ithal edilmiştir. ÇHC’nin AB-27 ithalatı
içindeki payı 2009-2011 döneminde sırasıyla %1,36, %1,13 ve %1,79 olmuştur. Yapılan bu
ithalatın birim fiyatı ise 2009 yılında 890 Euro/Ton (1,237 ABD Doları/Ton), 2010 yılında
1.065 Euro/Ton (1.417 ABD Doları/Ton), 2011 yılında 1.276 Euro/Ton (1.774 ABD Doları/Ton)
olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu üründe ÇHC’ye karşı üçüncü ülkelerin uygula-
makta oldukları ticaret politikası önlemleri incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD),
Endonezya, Pakistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin dampinge karşı önlem uyguladıkları
tespit edilmiştir. Pakistan bahse konu önlemi 5/6/2009, Güney Afrika Cumhuriyeti 28/5/2010,
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Endonezya 23/11/2010 tarihinde uygulamaya koymuştur. ABD önlemi ise 1/6/2007’de yürür-
lüğe konulmuş, nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda 12/10/2012 tarihinde uygula-
maya devam edilmesine karar verilmiştir. Bahse konu ülkelerin uyguladığı önlemler, ÇHC’nin
sadece ülkemize değil diğer ülkelere de dampingli ihracat yaptığını ve mevcut önlemin sona
ermesi halinde ÇHC’deki ihracatçıların Türkiye pazarına daha yoğunlaşacaklarının muhtemel
olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 22 – (1) Türkiye, tekstil sektörünün büyüklüğünün ve coğrafi konumunun
sunduğu avantajdan ötürü ÇHC için önemli bir pazar olarak değerlendirilmektedir. Önlem ko-
nusu ürüne yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin önlem
konusu ülke için cazip bir seviyede olduğu ve Türkiye’nin ilgili üründeki tüketim endeksinin
2009-2011 döneminde önemli ölçüde arttığı değerlendirilmektedir.

(2) Ürünün talebi tekstil sektöründeki iplik, teknik tekstil (non-wowen) ve ev tekstili
dolgu malzemesi talebine paralel olarak gelişmektedir.

(3) Yerli üreticilerle yapılan görüşmeler ve genel ekonomik göstergeler dikkate alındı-
ğında, genel olarak Türkiye ekonomisinde ve tekstil sektöründe yaşanan ekonomik canlılığın
ve iç talep artışının orta vadede de devam edeceği değerlendirilmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 23 – (1) Soruşturma konusu üründe uygulanan mevcut dampinge karşı önle-
min hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında ÇHC için
tespit edilen damping marjları, bahse konu ülkedeki yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin kalk-
ması halinde muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği ta-
şımaktadır.

(2) Buna göre, 2007 yılında sona eren esas damping soruşturmasında ÇHC’de yerleşik
Huvis Sichuan firması için CIF ihraç fiyatının %19,94’ü oranında damping marjı hesaplan-
mıştır. ÇHC’de yerleşik diğer firmalara yönelik damping marjı ise CIF ihraç fiyatın %30,61’i
olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme

MADDE 24 – (1) Bu aşamada ÇHC’ye yönelik uygulanmakta olan dampinge karşı ön-
lemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana
gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir.

(2) Yukarıdaki bilgiler ışığında, ÇHC’nin gerek kapasite gerek dış ticaret bakımından
önleme tabi üründe dünya lideri olduğu; genel ihracatının yıldan yıla önemli oranda artış gös-
terdiği; önleme konu polyester elyafta, AB pazarına Türkiye’ye göre nispeten düşük fiyatlarla
ihracat gerçekleştirebildiği; yürürlükte bulunan önlemin kaldırılması sonucu düşük fiyatlı ih-
racatını büyük kapasitesiyle beraber Türkiye’ye kolayca yönlendirebileceği değerlendirilmek-
tedir. Buna ilaveten, yine önlemin ortadan kalkması halinde ÇHC’nin muhtemel davranışını
yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının yüksek oranlarda
olduğu; ÇHC menşeli ithalatın son dönemde tekrar önemli bir seviyeye geldiği ve ithalatın bü-
yük bir kısmının DİR kapsamında gerçekleştirildiği göz önüne alındığında mevcut önlemin
yürürlükten kalkması halinde dampingli ithalatın ve yerli üretim dalındaki zarar durumunun
devamı ya da tekrarının muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
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BEŞİNCİ KISIM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 25 – (1) Soruşturma konusu üründe soruşturma konusu ülke haricindeki ül-

kelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının önlemin yürürlüğe girdiği 2007’de

%53 iken, 2009’da %47, 2010’da %80 ve 2011’de %64 seviyesine ulaştığı görülmektedir. 2012

yılında bu oran, %79’dur.

(2) Öte yandan ÇHC’nin yanı sıra, soruşturma konusu üründe Güney Kore, Endonezya,

Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli ithalat için de değişen oranlarda dampinge karşı önlem

yürürlüktedir. S. Arabistan’a yönelik önlem ise 5 yıllık uygulama süresinin sona erdiği 1/9/2012

tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Ayrıca gözden geçirme döneminde etkileri süren küresel ekonomik krizin etkileri

ve diğer makro ekonomik gelişmeler, gerek ithalat verileri gerekse yerli üretim dalının ekono-

mik göstergeleri üzerindeki etkileri yapılan analizlerde dikkate alınmıştır.

(4) Bununla birlikte, bahse konu hususların soruşturma konusu önlemin yürürlükten

kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin işbu Tebliğ’de-

ki tespitleri ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı değerlendirilmektedir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 26 – (1) Soruşturma sonucunda, mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten

kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel

olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Eko-

nomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı ön-

lemin miktarının değiştirilmeden aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmasına devam edil-

mesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda

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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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2011/683-2012/644 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamed ve Fateme oğlu 1971 Şam D.lu 

Şanı/Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı MOHAMED KHALED ZEIN hakkında mahkememizce 

verilen karardan sonra yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme 

sonucunda; Mahkememizin 29/04/2013 tarih ve 2011/683 esas, 2012/644 sayılı ek kararlarıyla 

Mahkememizin 12/06/2012 tarih ve 2011/683 esas 2012/644 karar sayılı ilamının infazının 

durdurulmasına yer olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 12/06/2012 tarih ve 2011/683 

esas 2012/644 karar sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararların, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5211 

—— • —— 

Van l. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/316 

Karar No : 2013/641 

SANIK : JABER JAFARİALİBOLAGHİ. Mohajer oğlu, 28/09/1988 Salmas/İRAN 

doğumlu. Aynı yerde oturur. İRAN Uyruklu. 

4733 Sayılı Yasaya muhalefet etmek suçundan sanık hakkında açılan kamu davası 

Mahkememizin 25/04/2013 tarih ve 2011/316 Esas, 2013/641 Karar sayılı ilamı ile sanığın 

CMK.223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE dair verilen karar, sanığın yokluğunda verilmiş 

olduğu, sanığın İran uyruklu olması nedeniyle Mahkememizin gerekçeli kararı ve müdahil Hazine 

vekilinin temyiz dilekçesi tebliğ yapılamadığından, işin daha fazla sürüncemede kalmaması 

bakımından 7201 sayılı tebligat kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de 

ilan edilmek suretiyle tebliğine, Aynı. Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 

gün sonra tebligatın sanığa yapılmış sayılacağına, ilan masrafının sanıktan alınacağına dair ilanen 

tebliğ olunur. 5666 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

14 ADET LASTİK KAPLAMA VE 1 ADET LASTİĞE 2 TAMİR İŞLEMİ 

YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI 

TKİ Kurumu SS. Geli Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünden: 

14 adet lastiğe Orbit Tirad sistemi ile kaplama işlemi ve 1 adet lastiğe 2 adet tamir yaması 

yaptırılması, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/91046 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 23. Km. P.K: 13 Yeniköy-Milas- 

Muğla 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 5580293(3 Hat) / 02525580307 

c) Elektronik posta adresi  : ylisatinalma@yli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmet alımının 

a) Niteliği, türü ve miktarı : CAT 777 toprak kamyonlarında kullanılan 13 adet 

2400R/49 lastik ile, 1 adet 20,5R/25 Volvo BM 4400 

yükleyicilere ait lastiğe Orbit Tirad sistemi ile kaplama 

işlemi ve 1 adet 2400R/49 lastiğe 2 adet tamir yaması 

işinin yaptırılması hizmet alımı işi. 

b) Yapılacağı yer : Yüklenici firma atölyesi 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7(yedi) 

takvim günü içinde lastiklerin tamamı idare ambarından 

yüklenici tarafından teslim alınarak işe başlanacaktır. 

İşin süresi lastiklerin yüklenici tarafından idare 

ambarından ilk teslim alınma tarihinden itibaren 35 

(otuzbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 31/07/2013 - saat:14.00 

4 - İhale Dökümanları 

a - TKİ Kurumu SS GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü, Dökümantasyon ve Büro Şefliği 

Milas-Ören Karayolu 23.Km. Milas-Muğla Tel:0252 5580293 / 3 Hat 

Adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00-TL karşılığında aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

b - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda 

belirtilen İban numaralı hesaplara doküman bedeli olan 100,00 TL’yi yatırarak açıklama kısmına 

ihale kayıt numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman 

satın alabilirler. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, 31/07/2013 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ Kurumu SS. GELİ 

Müessesesi YLİ Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve kargo 

tarafından ihale saatinde İşletmemiz Muhaberatına teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
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6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az tutarda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

8 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşeme 
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen bedelin 
%25 inden az olmamak üzere ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul 
işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 
zorunludur. 

9 - Bu ihalede benzer iş olarak Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen lastik kaplama 
hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45(kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734-4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İBAN NOLARI 

T.C. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02 
VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01 
T. HALK BANKASI MİLAS ŞB : TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04 
 6016/1-1 

—— • —— 
VAGON MUHTELİF MALZEMELERİ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/91952 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 3 kalem vagon muhtelif malzemesi; imalat 

malzemeleri Şirketimizce verilmek suretiyle, teknik şartname ve resimlere göre, EN 15085 CL1-
CL2 sertifikasına sahip firmalara fason olarak imal ettirilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 01/08/2013 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
01/08/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6030/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Request for Expression of Interest 

29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “European 
Union/Instrument for Pre-Accesion Assistance(IPA) Energy Sector Technical Assistance Project 
EU IPA 12/CS-04” ilanımızın 2. paragraf 10. ve 11. satırı hatalı yayımlanmış olup aşağıdaki 
şekilde düzeltilmiştir. 

2. paragraf 10. ve 11. satır : “sectors and for the financing mechanisms; (v) supporting 
energy efficiency through business development services including feasiblity studies and 
business” 6183/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Erzurum Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye Hizmetinin 

yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/93482 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 

AZİZİYE/ERZURUM 

b) Telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46/0442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Sahasında ± % 20 Toleranslı Meydan 

Tahmil Tahliye Hizmetinin Yürütülmesi, 

 İşin Mahiyeti Miktarı (Ton) 

 Pres Filtre toprağı 15.000 

 Kireç Taşı 9.000 

 Kok Kömürü 750 

 Taş ve ot tutucu atıkları, pülp, 

pan. Kuy. 
700 

 TOPLAM TON 25.450 

 

b) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Meydan sahası. 

c) İşin süresi : 63 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26.07.2013 Saat: 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 26.07.2013 tarih Saat 14.30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmi teklif verilemez. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 

3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 6179/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2013/2014 Yılı Kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alımı işi 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2013/93691 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yeni Mah. E 80 Karayolu Sok. No: 114 

AZİZİYE/ERZURUM 

b) Telefon ve faks numarası : 0442 631 38 46 / 0442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 211.800 Ton Pancar Nakliyesi. 

b) Yapılacağı yer : Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Kantarlardan 

Erzurum Şeker Fabrikasına 211.800 Ton Pancar 

Nakliyesi. 

 

Bölge Kantar Adı 

Tahmini Taşınacak 

Pancar (Ton) 

 Bayburt Arpalı 2.750 

  Demirözü 450 

  Konursu 4.800 

 Çayırlı Balıklı 16.500 

  Çayırlı 30.000 

  Zige  18.000 

 Hasankale Altınbaşak 15.900 

  Avlar 16.200 

  Köprüköy 2.300 

  Yağan 19.600 

 Horasan Horasan 6.300 

 Mercan Altunkent 17.000 

  Gözeler 22.000 

  Mercan 39.500 

 Oltu Oltu 500 

 TOPLAM 211.800 

 

c) İşin süresi : 70 (Yetmiş) takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2013 Cuma Günü Saat: 10:30 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

100,00 ¨ karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, [26/07/2013], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme 

servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.) 
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7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 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.  

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 

3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 6180/1-1 

—— • —— 

KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin ihtiyacı olan ihale aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  

İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. 

No. 89    45500 Soma/MANİSA 

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

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

2. İhale konusu hizmetin a) 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale Kayıt 

No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1 - Kısrakdere Krible Tesisinden 

150.000 ton +20 kömürün 

Dereköy Torbalama Tesisine 

Taşınması ve boşaltılması 

hizmet alım işi 

2013/92825 2013-1284 
25.07.2013 

15:00 
150 gün 

  

b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

(Soma/MANİSA)’dır. 

c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89    45500 

Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

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

tabi değildir.  

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 6127/1-1 
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GAZ TÜRBİNİ YAKIT KONTROL VALFLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM 

SERVO VALF ALIMI YAPILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğünden:  

Dosya Adı; : VALF MAL ALIMI 

İşin Tanımı; : GAZ TÜRBİNİ YAKIT KONTROL VALFLERİNDE KULLANILMAK 

ÜZERE 4 KALEM SERVO VALF ALIMI 

İhale Kayıt numarası : 2013/92804 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ BURSA DOĞAL GAZ KOMBİNE 

ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeni Yalova Yolu 15. Km 16105 Ovaakça/ BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 224 267 11 70 - 0 224 267 11 77 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bursaticaret@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem 

b) Teslim yeri (yerleri) : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ 

KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Ovaakça / BURSA 

c) Teslim tarihi (tarihleri) : İstekliler tekliflerinde belirteceklerdir. 

3 - İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ 

KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ (İhale Odası) Ovaakça / BURSA 

b) Tarihi ve saati : 31.07.2013 Çarşamba günü 14.30 

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, 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 

4.1.1.2 - 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 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza 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, 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. 

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
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4.2.1 - 
4.2.2 - Teklif edilen valflere ait teknik çizimler, üretici tarafından yapılan test raporları 

teklifle birlikte verilecektir. 
4.2.3 - ………………………………………………………………………………………. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 
7.1 - İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 30,00.-TL karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 
ihale dokümanı almak isteyenler posta masrafı dahil 36,00.-TL doküman bedelinin Vakıflar 
Bankası T.A.O. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şubesi, Şube Kodu: 699 IBAN: TR43 0001 5001 
5800 7286 6083 22 no lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yolu ile ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faksına veya yazılı 
olarak İdareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 
günü içinde bildirilen adrese posta yolu ile gönderilecektir. İhale dokümanının posta yolu ile 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Yalova Yolu 15. Km. Ovaakça/BURSA 

adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

12 - Bu mal alımı işi EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 
Sayılı Satınalma ve İhale Yönetmeliği’ ne göre yapılacaktır. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 6164/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN KAPSAMINCA TASFİYELİK 
HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 6 TL ile en çok 651.537 TL arasında değişen; 22/07/2013 
günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL, en çok 65.154 TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, minibüs, cep telefonu, cep telefonu aksamı, 
güneş gözlüğü, yün çorap vb. 55 adet/grup eşya/araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. 
No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 23.07.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan araç/eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) 
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 10,00 TL bedel karşılığı 
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6160/1-1 
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BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/91403 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Kuruluşumuza bağlı, Köseköy-Arifiye- Pamukova 

arasında yeni yapılacak demiryolu hattının balast ihtiyacı olarak, 28000 M3 Arifiye-Pamukova 

arası, 22.000 m3 Köseköy-Sapanca arası teslim kaydıyla, toplam: 50.000 m3, Balastın temini işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 06/08/2013 T. Saat: 14.30’de yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 06/08/2013 Saat 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150.TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6010/1-1 

—— • —— 

GE/EURO LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/90505 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2) İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 117 Kalem GE/EURO lokomotif muhtelif 

malzemesi teknik bilgiye ve teknik resimlerine göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 31.07.2013 - 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

31.07.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6004/1-1 
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 50 ADET TUSAGA-

AKTİF UYUMLU GNSS ALICISI VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 

İşletmesi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 50 adet TUSAGA-Aktif Uyumlu GNSS Alıcısı ve Çevre 

Birimleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22.07.2013 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6135/1-1 
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12 (ONİKİ) ADET SÜRÜCÜLÜ, 5 (BEŞ) ADET SÜRÜCÜSÜZ 

BİNEK ARAÇ KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 12 (oniki) adet sürücülü, 5 (beş) adet 

sürücüsüz binek araç, “Hizmet Aracı Kiralama Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak ve ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur, 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER; 

a) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten 

yazılı taahhütname ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 25.07.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler iç zarfların açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler dikkate alınmayacak 

ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. 

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

tutarda (İlişik örneğe uygun) süresiz geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, İhale konusu işi ihale edip etmemekte, kısmen İhale etmekte veya dilediğine vermekte 

serbesttir. 6136/1-1 
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50 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF MALZEMESİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/92182 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 50 kalem GE Lokomotif Malzemesi imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 02.08.2013 - 14.30 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

02.08.2013 günü saat: 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6092/1-1 

—— • —— 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/92752 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 Kampanya Döneminde 89.700 Ton Karayolu 

Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir. 

 

Bölge ve Kantar Adı Taşınacak Pancar (Ton) 

Kızılırmak - Kızılırmak 6.000 

Osmancık - Osmancık 2.000 

Sungurlu - Salman 5.000 

Sungurlu - Yörüklü 5.000 

Yerköy - Sekili 30.000 

Yerköy - Yerköy 40.000 

Ladik - İbi 900 

Ladik - Ladik 800 

TOPLAM 70.000 
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b) Yapılacağı yer : Nakliye hizmeti Kızılırmak, Osmancık, Sungurlu - 

Salman, Sungurlu - Yörüklü, Yerköy - Sekili, Yerköy 

Ladik-İbi ve Ladik kantarları ile Çorum Şeker Fabrikası 

arasında yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Süresince 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 29/07/2013 Pazartesi günü, saat 14.00 

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 İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1 - 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 

4.1.1.2 - 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, 

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, 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, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.) 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

1) 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 belgelerin, 
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b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin, verilmesi zorunludur. 

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla; 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve 

tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6096/1-1 
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17 ADET X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZININ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2013/30 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) N0: 66    06330 

Etiler/Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : + 90 (312) 204 2340, 204 2341, 204 2348, 204 2626, 

204 2878 

  Fax No: + 90 (312) 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aşağıda tünel ebatları belirtilen 17 Adet X-Ray Bagaj 

Kontrol Cihazının temini ve tesisi işi 

 a) 5 (Beş) Adet X-Ray cihazı için; 

  Genişlik   : 60 ile 70 cm arasındaki cihazlar 

  Yükseklik : 40 ile 50 cm arasındaki cihazlar 

 b) 5 (Beş) Adet X-Ray cihazı için; 

  Genişlik  : 75 ile 95 cm arasındaki cihazlar 

  Yükseklik : 55 ile 81 cm arasındaki cihazlar 

 c) 7 (Yedi ) Adet X-Ray cihazı için; 

  Genişlik  : 95 ile 105 cm. arasındaki cihazlar 

  Yükseklik : 95 ile 105 cm. arasındaki cihazlar 

b) Teslim yerleri : Muhtelif Havalimanlarıdır. 

c) Teslim tarihleri : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

160 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 22.08.2013 günü saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın 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 ilanın 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, 

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d)’de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi; İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 10’u oranından az 

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif 

edilen cihaz miktarında (Teslimat süresi içerisinde 17 Adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır. 

Bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir.  

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler 

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de 

ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığının oluşturan ortaklardan 

birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip 

bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklife 

eklenecektir.  
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4.2.4. İhale konusu mal, en az ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında belirtilen 

kriterleri karşılayacak ve teknik şartnamede öngörülen şartlara uygun olacaktır. Cihazlar,  ISO, 

CE, IEC & FCC, USA FDA, FED STANDART, vb. ulusal veya uluslararası standartlara uygun 

olacak, ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgesi teklifle birlikte verilecektir.   

Montaj/hizmete verme işlemleri aşamasında, herhangi bir şekilde yerli malzeme 

kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemeler ulusal ve uluslararası 

standartlarda olacak ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgesi teklifle birlikte verilecektir.   

4.2.5. İstekli, X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ilişkin olarak, ülkesindeki Radyasyon 

Güvenliği Enstitülerinden ya da uluslararası Atom Enerjisi Kurum/Kuruluşunun izin belgesine 

sahip olacak ve bu Kurum/Kuruluşlar tarafından verilmiş lisans belgesi vb. belgelerini teklifle 

verecektir.   

4.2.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

Model ve versiyon olarak teklif edilen X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ait (3 ayrı tünel 

ebadına sahip cihazların her biri için ayrı ayrı) güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar 

(kataloglar), bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanların, cihazlarla ilgili tüm detayları 

kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile yapılacak 

değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır.    

4.2.7. NUMUNE CİHAZ:  

4.2.7.1. Herhangi bir aksaklığa neden olunmaması amacı ile, istekliler Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) ile temasa geçecek ve numune cihazlara yönelik TAEK 

tarafından talep edilen bilgi/belge/işlem vb. hususları yerine getirecektir. 

4.2.7.2. İstekliler, teklif etmiş oldukları cihazlardan herhangi modelden bir adet 

numunesini, son teklif verme tarihinden 1 (bir) önceki iş günü, 09.00 - 17.00 saatleri arasında 

Esenboğa Havalimanında bulunan Sistem Tesis ve İşletme Müdürlüğüne (Merkez Elektronik 

Atölye) teslim tutanağı ile teslim edecektir. Üç ayrı model cihaz değişik teknoloji ve farklı 

elektronik tasarım içeriyorsa her değişik teknoloji ve farklı elektronik tasarım için ayrı numune 

getirilecektir. Verilecek numune cihaz/cihazlar teklifin bir parçası olup, bu numunenin 

verilmemesi durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.2.7.3. İsteklinin test için sunacağı numune cihaz/cihazlar ile dokümanlarda teklif ettiği 

ve broşürlerini verdiği cihaz aynı marka, model ve teknik özelliklere sahip olacaktır.  

4.2.7.4. İdare, teklifleri değerlendirme aşamasında numuneleri teknik şartname ve ECAC 

Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları karşılayıp karşılamadığını test 

edecektir.  

4.2.7.5. Teklifler ile birlikte verilen numune cihaz/cihazlar, teknik şartname ve ECAC 

Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getiremez ise, numune ile 

birlikte verilen tüm dokümanlar ve belgeler tam olsa ve bu belge ve dokümanlar teknik şartname 

ve ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getireceğini iddia 

etse de teklif reddedilecektir. 

4.2.7.6. Cihazların sahip oldukları Set-up değerleri, enerji kesilmesi durumunda 

değişmeyecektir. Bu amaçla; fonksiyon testleri aşamasında yaklaşık 1 dakika süre ile cihazın 

enerjisi kesilerek bu husus test edilecektir. 

4.2.7.7. İhaleye teklif veren firmalar, numunenin, ilgili Kurum ve Kuruluşların koordinesi 

ile yapılacak olan test ve muayenesi için gerekebilecek her türlü test objesi, ölçü aletleri, deney 

kitlerini vb. numune cihazlar ile birlikte getirecektir.   

Test ve muayeneler aşamasında firma, yetkili personelini (cihazın montajı, kullanılması, 

fonksiyonlarının izahı ve görüntünün yorumlanmasını yapabilecek düzeyde bilgiye sahip) hazır 

bulunduracaktır. 
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4.2.7.8. Numune üstünde yapılan incelemelerde, test ve deneyler sonucunda elde edilen 

sonuçların, firma teknik dokümanları ve beyanı ile çelişmesi durumunda firmanın teklifi 

reddedilecektir. 

4.2.7.9. Numunelerin getirilmesi, deneme için İdarenin belirleyeceği bir mahale montajı, 

çalışır hale getirilmesi, denemelerin bitiminden sonra demontajı, geri götürülmesi, tüm bu 

aşamalar esnasında herhangi bir arızanın vukuu, can ve mal güvenliği emniyetine gelecek 

herhangi bir zarardan, her türlü nakliye, sigorta işleminden vb. firma sorumludur. Firma, 

zikredilen bu durumlardan dolayı İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Cihaz 

ambalajlarının açılmasında, cihazların montaj ve demontajında gerekli olabilecek her türlü 

malzeme firmasınca temin edilecektir.  

4.2.7.10. İdarenin numune cihazın test ve muayenesi aşamasında firmalara karşı 

sorumluluğu, test ve muayene yapılacak mahallin ve testlerde kullanılacak enerjinin temin 

edileceği noktanın gösterilip tahsisinden ibarettir. Firmalar, denemeler esnasında gerekli olacak 

topraklı uzatma kablosunu (10-15 mt) beraberlerinde getireceklerdir. 

4.2.7.11. İstekliler, radyasyon testi amacı ile Radyasyon Ölçüm cihazını, numune cihazlar 

ile birlikte test aşamasında kullanılmak üzere getirecektir. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, X-RAY Tabanlı ve/veya Gamaray Tabanlı ve/veya 

Tomografi Tabanlı Bagaj Kontrol cihazları kabul edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin sunuluş şekli” 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL 

(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, 

isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe 

ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair 

belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 22.08.2013 günü saat 10:00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 6104/1-1 
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2 ADET KONUT ARSASI SATILACAKTIR 

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Şanlıurfa Belediyesine ait aşağıda yazılı 2 adet konut arsası 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 37.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır. 

Satışı yapılacak arsaların; 

SIRA 

NO 
MAHALLE 

ADA 

NO 

PARS 

NO 

PARSEL 

ALANI 

BEHER 

m
2
/TL 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

1 DAĞETEĞİ 946 4 14.443,32 300,00 TL 4.332.996,00 TL 130.000,00 TL 

2 DAGETEĞİ 946 5 14.443,33 300,00 TL 4.332.999,00 TL 130.000,00 TL 

1 - İhale 01 AĞUSTOS 2013 Perşembe günü saat 15:00'de Belediye Encümenince 

Encümen Salonunda yapılacaktır. 

2 - Teklifler en geç ihale saatine kadar belediye encümenine teslim edilmesi gerekmektedir. 

3 - Geçici teminat 130.000,00 TL. kati teminat ihale bedelinin %6 sıdır. 

4 - İhale şartnamesi 30,00 TL. bedel karşılığında Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden alınacaktır. 

İlan olunur. 5817/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda (daimi statüde) öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi 

Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 

 

BİRİMİ BÖL/ABD/WASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

Uygulamalı 

Bilimler YO 
- Doçent 1 1 

Temettü Ödeme Şekilleri Konusunda 

Çalışmış Olmak. 

Veteriner 

Fakültesi 
Fizyoloji Doçent 1 1 

Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. 

Veteriner Fizyoloji Alanında Doktora 

Yapmış Olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi 
Arap Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1  

 6167/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 42862 ada 16 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6123/1-1 

————— 

Yenimahalle 5935 ada 1 parselde Regülatör Yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6124/1-1 

————— 

Yenimahalle 43262 ada 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine yönelik 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6125/1-1 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Web sitemizde belirtilen 

Fakültelerimiz bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe 

ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Yök formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu 

gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) bilimsel 

yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyayı vermeleri gerekmektedir. 

Yabancı dille eğitim yapan bölümlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Gelişim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 

İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. 

İlan ve kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizdedir. 

 

Fakülte Adı Bölüm/Program 

Kadro Ünvanı/Adedi Aranan 

Şartlar Prof. Doç. Yard.Doçent Araş. Gör. 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 
Lojistik   1 1 1 1 - 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 
Uluslararası Ticaret 1 1 1 1 - 

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği 

(İng.Türkçe) 

1 1 1 1 - 

İktisadi İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Sosyoloji 1 1 1 1 - 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 
Gastronomi 1 1 1 1 - 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 
İşletme Bilgi Yönetimi 1 1 1 1 - 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 
1 1 1 1 - 

Beden Eğitimi Spor 

Yüksekokulu 
Spor Yöneticiliği 1 1 1 1 - 

Beden Eğitimi Spor 

Yüksekokulu 
Rekreasyon 1 1 1 1 - 

Beden Eğitimi Spor 

Yüksekokulu 
Antrenörlük Eğitimi 1 1 1 1 - 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği   1 1 1 - - 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 
Mekatronik 1 1 1 - - 

 

Müracaatların İlgili Dekanlık ve Yüksek Okul Müdürlüklerine Şahsen Yapılması 

Gerekmektedir. 

(Yök Formatlı Özgeçmiş ile) 6159/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/65255 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Artvin/Merkez 

Adresi Salkımlı Köyü Mevkii Tel-Faks 0466 2382502 – 0466 2382437 

Posta Kodu 08000 E-Mail dsi26@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Murat Candemir  

Adresi 
Musadere Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 

Kat: 2 Arhavi/Artvin 
 

T.C. Kimlik No. 13693605070  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
200004455  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Arhavi Ticaret ve Sanayi 

Odası/TMMOB-İMO 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1325/54817  

6. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 7. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Özge İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Şükriye Erkan 

Adresi 
Musazade Mah. Çaycılar Kooperatifi 

Üstü Arhavi/Artvin 

Musazade Mah. Çaycılar Kooperatifi 

Üstü Arhavi/Artvin 

T.C. Kimlik No.  23728270944 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6900040807  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
937  

8. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

9. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6132/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/154227 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Aydın/Merkez 

Adresi 
İzmir Karayolu 5. Km. Kuyulu 

Mevkii 
Tel-Faks 0 256 2193920 - 0 256 2193912 

Posta Kodu 09020 E-Mail dsi21@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Jet Güvenlik Limited Şirketi Şeyhmus Çapar 

Adresi 

Caferağa Mahallesi Moda Caddesi 

Tellalzade Sokak No: 10 Daire: 4 

Kadıköy/İstanbul 

Esentepe Mahallesi Aydos Sokak 

No: 39 Daire: 3 Kartal/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  32738118238 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4840577238  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
545809  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6133/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/205124 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aksaray Belediye Başkanlığı İl/İlçe Aksaray – Merkez 

Adresi 
Zincirli Mah. 44. Cad. (Mehmet 

Altınsoy Cad.) No: 55 Aksaray 
Tel-Faks 

0 382 213 54 92 

0 382 213 24 04 

Posta Kodu 68100 E-Mail parkbahce@aksaray.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Efeoğlu Grup Pet. İnş. Tar. Hay. Tic. 

Ltd. Şti. 
 

Adresi Dikmen Cad. 213/1 Ankara  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3250545953  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
291589  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6137/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/42855 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman Bakanlığına Bağlı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Milas Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Muğla/Milas 

Adresi 
İsmet Paşa Mah. Atatürk Bulvarı 

No: 9 
Tel-Faks 02525122001 veya 02525125023 

Posta Kodu 48200 E-Mail milasisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Aygün İnceoğlu  

Adresi 
Göcekbaşı Mah. 29 nolu Sokak 

Ören/Milas/Muğla 
 

T.C. Kimlik No. 55915372186  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8514  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
58 

b-4735 

KİSK 
25 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (X) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/5032 İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Göztepe, Poligon ve Fahrettin

Altay İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşinde Sözleşme Bedelinin % 39,91’i
Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
— Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az

Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
— Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Bursa Orhangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


