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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı iş-

yerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve gü-

venliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile 3/11/1992 tarihli

ve sayılı 92/91/EEC Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ateşleme: Kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin patlatıl-

masını,

b) Ateşleyici: Patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere, yeterlik

belgesine sahip kişiyi,

c) Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri,

ç) Baca: Maden içerisinden sürülen galeriyi,

d) Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,

e) Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu,

f) Cep: Galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve ızgaralarda görevli

çalışanların ve ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçim-

de yapılan yuvaları,
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g) Çatlak: Ana kütleden ayrılmış, her an düşebilecek parçaları,

ğ) Çatlak sökümü: Bir kademenin kazı işlerinin devamı sırasında ana kitleden ayrılmış,

düşebilecek durumdaki parçaların temizlenmesini,

h) Freno: Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,

ı) Grizu: Metanın havayla karışımını,

i) Kademe: Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak

şeklindeki çalışma yerlerini,

j) Kanun: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

k) Lağım: Taş içerisinde sürülen galeriyi,

l) Nefeslik: Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,

m) Ocak: Kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazıları, bu kazılardan

çıkan pasanın çıkartıldığı yatımlı ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma,

taşıma, havalandırma tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde

kullanılan sabit tesisleri, açık işletmelerde giriş çıkış yolları ile tüm maden kazıları, bu kazı-

lardan çıkan pasanın döküldüğü döküm sahalarını,

n) Röset: Kuyu ve başaşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı

yerlerini,

o) Sıkılama: Lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun ge-

rektiği biçimde doldurulmasını,

ö) Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin sondaj kuyuları

açılarak çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç

satışa hazırlanması işlerini,

p) Şev: Kademe, alın ve yüzlerindeki eğimi,

r) Topuk: İşletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını,

s) Varagel: Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve

karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma

yerini,

ş) Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin yeraltı veya yerüs-

tünden çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi

hariç, satışa hazırlanması işlerini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin ve Çalışanların Yükümlülükleri

İşverenin genel yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;

1) İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır,

inşa edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılır.

2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu al-

tında yapılır.

3) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından

ve talimatlara uygun olarak yapılır.

4) Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır.

5) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Du-

rumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en

az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.

(2) İşveren,

a) Kanunun 4, 10, 14 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık

ve güvenlik dokümanı hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar.

b) Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususların yer almasını sağlar:

1) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere

risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

2) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu Yö-

netmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması.

3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve ba-

kımının yapılması.

c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlan-

masını ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da işyerinde meydana gelen iş kazası;

çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan

olaylardan sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar.

(3) İşveren, Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca gerekli kayıt ve bildirimleri yapar.

(4) Bir işyerinde birden çok işverene ait çalışanların bulunması durumunda, her işveren

kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur. Ancak işyerinin tamamından sorumlu olan işve-

ren, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine

eder. Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinas-

yonu sağlamak için alınacak tedbirler ile uygulanacak yöntemleri belirler. Bu koordinasyon

her bir işverenin Kanunda belirtilen sorumluluğunu etkilemez.
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Çalışanların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın ön-

gördüğü esaslara ve işverenin bunlara uygun olarak vereceği emir ve talimata uymak zorun-

dadırlar.

Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma

MADDE 7 – (1) İşveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini

önlemek üzere, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek, yapılan iş-

lemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı orta-

mın tutuşmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek

ve mücadele etmek için yapılan işe uygun tedbirler alır.

Kaçış ve kurtarma araçları

MADDE 8 – (1) İşveren, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa za-

manda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar

ve kullanıma hazır bulundurur.

İletişim, uyarı ve alarm sistemleri

MADDE 9 – (1) İşveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini

kurar.

(2) İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya

konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurur.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 10 – (1) Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanlar

veya temsilcileri, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tüm tedbirler ve bu Yö-

netmeliğin, özellikle 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin uygulanması hakkında bilgilendirilir.

(2) Bu bilgiler çalışanlar tarafından erişilebilir ve anlaşılır şekilde olur.

Sağlık gözetimi

MADDE 11 – (1) Kanunun 15 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışan-

ların;

a) Yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun ola-

rak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanır.

b) İşe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılır.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci mad-

desine uygun olarak çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.
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Asgari sağlık ve güvenlik gerekleri

MADDE 13 – (1) İşveren, eklerde belirtilen hususların işyerinin, yapılan işin, şartların

veya özel bir riskin gerektirdiği tüm durumlarda uygulanmasını sağlar.

(2) İşveren;

a) Yeraltı ve yerüstü maden işleri ile sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyer-

lerinde ek-1’de,

b) Yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri ek-2’de,

c) Yeraltı maden işlerinin yapıldığı işyerleri ek-3’te,

ç) Sondajla maden çıkarılan işyerlerinde ek-4’te

belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 14 – (1) 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gri-

zulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 13/4/1997 tarihli ve

22963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenler-

deki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik, 28/5/1997 tarihli ve 23002 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yö-

netmelik, 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü

Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile 22/2/2004 tarihli ve 25381

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik

Şartları Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık ve güvenlik dokümanlarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile

22/2/2004 tarihli ve 25381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İş-

letmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri kapsamında hazırlanan mevcut

sağlık ve güvenlik dokümanları bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale ge-

tirilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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Acıbadem Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON VE 
ENDOSKOPİK CERRAHİ EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Acıbadem Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik Cerrahi Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (CASE): Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik

Cerrahi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; simülasyon ve modelleme ile ilgili akademik çalış-

malar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygu-
lamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası ku-
ruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık bilimleri alanında medikal simülasyon modaliteleri kullanılarak mezuniyet

öncesi ve sonrası eğitim ve sertifika programları açmak.
b) Tıpta uzmanlık dernekleri ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik

medikal simülasyon programları ve özellikle cerrahi branşlarda mezuniyet sonrası eğitimleri
düzenlemek.

c) Tüm sağlık çalışanları için her uzmanlık alanında mezuniyet sonrası eğitim prog-
ramları hazırlamak.
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ç) Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine programları dahilinde ve talep edildiği takdirde
kısmi ve tam görev simülatörleri yardımıyla katkıda bulunmak.

d) Modelleme ve simülasyon konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak ve
geliştirmek.

e) Üniversite bünyesinde modelleme ve simülasyon konusunda yapılan araştırmaları
desteklemek, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek.

f) Üniversitede, ülkemizdeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ilişkiler kurmak ve
koordinasyon halinde çalışmak ve yapılacak olan lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağ-
lamak.

g) Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda
akreditasyon çalışmalarını yürütmek.

ğ) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca
kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dol-
madan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-
tülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından öne-
receği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faali-

yetlerde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve/veya kişilerle işbirliği yapa-
rak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştir-
mek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ara-

sından görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı müdürdür.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda
daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yöne-
tim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma ko-

nularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından
istekleri halinde, üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla sekiz kişiden olu-
şur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur.
Kurul müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda
danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ 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 Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaş ve ekipman
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamın-

dan alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bozok Üniversitesinden:
BOZOK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bozok

Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Merkez (BOZOK-UZEM): Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,
ç) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bozok Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans

tamamlama, lisans, yüksek lisans ve sürekli eğitim dâhil, ders, kurs, seminer, konferans, serti-
fika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, prog-
ram, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-
yılmasını sağlamak.

c) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
artırmak ve bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.
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ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarını kullanarak eğitimin
etkinliğini artırmak.

d) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaç ve
isteklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve yetişkin eği-
timinde e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte
olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

e) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.
f) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-

layarak, verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmak.
g) Uzaktan öğretim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
ğ) Üniversitede uzaktan öğretime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü

idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.
h) Uzaktan öğretimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının aksaksız bi-

çimde çalışmasını sağlamak ve yönetimini gerçekleştirmek.
ı) Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak ya da mevcut yazılımları

ihtiyaca göre güncellemek.
i) Uzaktan öğretim ile ilgili ders, seminer ya da kurslar için internet tabanlı öğretim

materyalleri geliştirmek ve uygulamak.
j) Üniversitenin farklı birimlerinde ve diğer üniversitelerde uzaktan öğretim sistemlerini

kurmak, Üniversite alt yapısını kullanarak bu konuda çözümler geliştirmek, ürün ve danışman-
lık hizmetleri vermek.

k) Uzaktan öğretim hakkındaki birikimi diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, uzak-
tan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
süreli/süresiz yayınlar yapmaktır.

Merkezin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
a) Uzaktan öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı

uzaktan öğretim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları be-
lirlemek, araçları sağlamak, ders içeriklerini hazırlamak ve ilgili altyapı ve ortamı geliştirmek.

c) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım oto-
masyonları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-
manlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmaları yapmak veya önermek.

d) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

e) 14/12/1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası
İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği kapsamında faa-
liyetlerde bulunmak.
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f) Üniversite öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri
akredite etmek.

g) Üniversite bünyesinde akredite edilen dersleri YÖK’e önermektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkez; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan

oluşur.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü,
yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Mer-
kez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki
kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdü-
rünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı
zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere vekâlet eder.
Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.
Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda
müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
d) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dâhil, altı

kişiden oluşur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyelerin herhangi bir ne-
denle görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirile-
bilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından
konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Ku-
rulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
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c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-
limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmaktır.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından

onaylanan aşağıdaki kişilerden oluşturulur:
a) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri.
b) Öğrenci İşleri Daire Başkanı.
c) Bilgi İşlem Daire Başkanı.
ç) İletişim Fakültesi Dekanı.
d) Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü.
e) Fakülte, enstitü ve yüksekokullardan, birer öğretim elemanı.
f) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden bir öğretim elemanı.
(2) Merkez yönetim kurulunun gerek görmesi ve Rektörün onayı ile ulusal ve uluslar-

arası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri, görüş ve önerilerinden faydalanmak
üzere Danışma Kurulu toplantılarına misafir olarak katılabilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye, tekrar görev-
lendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu,  Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişarî nitelikte görüş bildirir.

(5) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır.

(6) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-

rilerde bulunmak.
Merkezin personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senatonun kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAYNAK VE BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme

Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma grupları: Merkezin çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (GAZİ- KABTEM): Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Amaç
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kaynak, birleştirme teknolojileri ve malzeme muayene

yöntemlerindeki gelişmeleri takip ederek, Türk endüstrisinin gelişmesi için sanayicilerle payla-
şarak, birleştirme teknolojileri ve muayene yöntemlerinin bilim ve uygulamalarına giren her
konuda endüstriye ışık tutmak ve endüstrinin problemlerini çözmek amacıyla endüstriye da-
nışmanlık yapmak, kaynak ve birleştirme teknolojileri konusunda gerek yurt içi gerekse yurt
dışı benzer enstitü, merkez ve üniversitelerle işbirliği yaparak projeler üretmek ve ülke sanayiine
katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel doğruları esas alarak kaynak, birleştirme teknolojileri ve malzeme bilimi

alanına giren her türlü muayeneleri ve karakterizasyon işlerini yapmak ve bunlarla ilgili raporlar

düzenlemek, yöntem test onayları hazırlamak, yeterlilik eğitimleri ve sınavları hazırlamak,

yapmak ve onaylamak.

b) Kaynak ve birleştirme teknolojileri, muayene ve karakterizasyonu ile bunlarla

ilgili/bağlantılı dallarda her türlü araştırma inceleme geliştirme, uygulama ve altyapı projeleri

yapmak, bu konudaki çalışmalara katılmak, desteklemek, kontrol etmek ve sonuçlarını yayın-

lamak.

c) Kaynak ve birleştirme teknolojileri konusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı benzer

enstitü, merkez ve üniversitelerle işbirliği yapmak; bu kurum ve kuruluşlar ile ortak eğitim ça-

lışması ve projeler üretmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarda

Üniversiteyi ve Türkiye’yi temsil etmek.

ç) Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri, Eğitim, Sertifikalandırma, Muayene ve Uygu-

lamaları hakkında Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) ve benzeri kuruluşlar ile anlaşmalar

yapmak, Ulusal yetkili kuruluş (ANB) ve ulusal yetkili eğitim kuruluşu (ATB) olarak görevler

yapmak.

d) Avrupa Birliği standartları ve uluslararası kaynak enstitüsünün (IIW) gereklerine uy-

gun her kademeden kaynak (kaynakçı, kaynak operatörü, kaynak öğretmeni, kaynak uzmanı,

kaynak teknikeri, kaynak konstrüktörü, kaynak enspektörü ve kaynak mühendisi), tahribatsız

test (NDT) EN ve ASTN çerçevesinde (I. II. ve III. seviye) ve tahribatlı test personeline kurslar

(ve/veya eğitimler) düzenlemek ve sertifikalandırma/diploma sınavlarını yapmak ve sertifika-

landırmak, kurum/kuruluş ve firma belgelendirmek.

e) Kaynak, birleştirme teknolojileri ve muayene dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Kaynak, birleştirme teknolojileri, muayeneler ile karakterizasyon konusunda yurt içi

ve yurt dışı çeşitli yayınlar yapmak.

g) Kaynak malzemesi ve teçhizatı üreten, pazarlayan ve satan endüstriyel kuruluşlar,

kaynak tekniği kullanarak üretim yapan endüstriyel kuruluşlar, TÜBİTAK, TSE, Sanayi ve Ticaret

Odaları, Türk Loydu Vakfı, Ülkemizde faaliyet gösteren TÜV’ler, KOSGEB, sürekli eğitim

merkezleri, diğer endüstriyel ve bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ğ) Kaynak ve birleştirme teknolojileri, muayeneler ve karakterizasyon konularında ulu-

sal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek, düzenleyen mes-

lek kuruluşlarına destek vermek.

h) Kaynakla ilgili standart, spesifikasyon ve nizamnamelerin hazırlanmasında yardımcı

olmak veya bizzat hazırlamak; bu konuda Mesleki Yeterlilik Kurumu, TSE, Türk Loydu Vakfı,

EN, ISO gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Gerek yurt içinden resmi ve özel ve gerekse yurt dışından talep edilen ve uygun gö-

rülen hizmetlerin yerine getirmek.

i) Uluslararası lisansüstü ve doktora öğrencilerine akademik çalışma yaptırmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mü-

hendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.
Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim
üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevin-
den ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını yardımcıları ile birlikte

uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin uygulama ve araştırma alanlarındaki imkanların uyumlu ve ekonomik bi-

çimde kullanılmasından, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında her türlü
destek ve koordinasyonun sağlanmasından ve merkezle ilgili diğer hizmetlerin yerine getiril-
mesinden sorumlu olmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak, gündemi hazırlamak, toplantıları
yönetmek.

f) Üniversite içerisinden veya dışından Merkezde görev yapacak, akademik, idari ve
teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

g) Müdür yardımcılarının haklı sebeplerle görevden alınmaları için Rektöre öneride
bulunmak.

ğ) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp
yürütülmediğini denetlemek.

ı) Yeni proje kaynakları geliştirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin amaçla-

rında belirtilen konularla ilgili çalışan Üniversite öğretim üyelerinden Müdürün önerisi ile Rek-
tör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dı-
şında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir topla-

narak aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) İhtisas gruplarının kuruluş ve çalışmaları ilkelerini belirleyen kararlar almak.
c) Üniversitesinin fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, bölümler ve diğer birimler ara-

sında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.
ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek, bir önceki yıla ait

çalışma raporu ile değerlendirme sonuçlarını Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın

çalışma programını hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek.
f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerilerini incelemek ve uygun bulduğu takdirde

Rektörün onayına sunmak.
g) Kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarına

katılanlara ve kurum/kuruluş ile firmalara verilecek sertifika/diploma, belgeler konusundaki
ilkeleri belirlemek ve Senatoya sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu,  Üniversitenin içinden ve dışından, kaynak ve bir-

leştirme teknolojileri alanında uzmanlıkları ile tanınan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve
kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen on beş kişiden
oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
seçilebilir.

(3) İstişari nitelikte kararlar alan Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.
Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Çalışma gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede
personel çalıştırabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir. Müdür veya Müdür tarafından görevlendirilecek yardımcılarından birisi çalışma grup-
larına başkanlık eder.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü Yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hü-
kümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GAZİSEM): Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı,

akademik programlar dışında, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim desteği vermek ve eğitim
programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuru-
luşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacı doğrul-

tusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eği-
tim programları planlar, öğretim materyali hazırlar ve sınav hizmetlerine destek sağlar, ulusal
ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler, proje ve danışmanlık hiz-
metleri sunar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ça-

lışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim
üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevin-
den ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uy-

gulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli
önlemleri almak.

d) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak,
ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje
önerilerinde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu; başkanın çağrısı üzerine
yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplan-
tısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 29/12/2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin yedinci

fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Değişim programları kapsamında alınan ancak notla değerlendirilmeyip başarılı/ba-

şarısız veya yeterli/yetersiz olarak değerlendirilen ders/derslerin, başarılı veya yeterli olarak

belgelendirildiği durumlarda ilgili ders/derslerden muaf (M) olunur. Bu ders/dersler not durum

belgesinde (transkript) (M) ile gösterilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2010 27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/8/2011 28038

2- 11/9/2011 28051

3- 10/7/2013 28703

19 Eylül 2013 – Sayı : 28770                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43



Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı lisans

ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini Üniversitedeki
dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eği-
tim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık sınıfında yü-
rütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 ve 49 uncu
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
b) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
c) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,
ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
g) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu,
ğ) Yüksekokul: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Düzey tespiti
MADDE 4 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili bazı bölümlerde tamamen, bazı

bölümlerde %30, bazı bölümlerde kısmen, diğer bölümlerde seçmeli İngilizcedir. Üniversiteye
kabul edilen lisans öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Senato tarafından
kabul edilen dil sınavlarının biri ile kanıtlayamayanlar Hazırlık Sınıfına zorunlu olarak alınır.
Lisansüstü öğrencileri ise 10/8/1997 tarihli ve 23076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
Hazırlık Sınıfına alınır.

(2) Öğrencilerin İngilizce öğrenimlerine hangi düzeyde başlayacakları, Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılan seviye tespit sınavı ile belirlenir. Seviye tespit sınavı sonucu
öğrenciler; başlangıç, orta-öncesi, orta veya ileri düzey programlarına yerleştirilir. Eğitim dili
tamamen İngilizce olan Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünün seviye tespit sınavları bu bölüm
tarafından yapılır.
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Eğitim süresi ve devam zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfında öğretim süresi bir yıldır. Haftalık ders saati toplamı

yirmi saatten az, otuz saatten fazla olamaz.
(2) Öğrenciler, derslerin en az % 90’ına devam etmekle yükümlüdür. Sağlık raporları

devamdan sayılmaz. Sadece ara sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalar için mazeret sınav hakkı
verilmesinde kullanılır. Rektörlük tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan
öğrenciler katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. Eğitim dili tamamen veya % 30
İngilizce olan bölümlerde, birinci yılın sonunda devam şartını yerine getirerek başarısız olmuş
öğrencilerin ikinci yıl derslere devam mecburiyeti yoktur. Bu öğrenciler dilerlerse yarıyıl ba-
şında bir dilekçe ile bölüm başkanlığına başvurarak yeni kayıt olan öğrencilerle aynı şartlara
tabi olmak kaydı ile bir veya iki yarıyıl daha derslere devam ederek dönem sonundaki muafiyet
sınavına girebilirler.

Sınavlar, ödevler ve çalışmalar
MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitiminde, ara sınavlar dışında önceden tarih bildirilmeden

kısa süreli sınavlar yapılabilir ve ödevler verilebilir.
(2) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince yapılan çalışmaların kapsamları ve

amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az iki ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri,
Yüksekokul tarafından yarıyıl başında ilan edilir. Eğitim dili tamamen İngilizce olan bölümler
hariç olmak üzere ara sınav haftası derslere devam edilir.

(3) Yılsonu genel sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi çalışmala-
rının not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 50 olan öğrenciler katılabilirler. Eğitim dili
tamamen İngilizce olan bölümlerde ise yıl içi not ortalaması en az 60 olan öğrenciler yılsonu
sınavına katılabilirler.

(4) Mazeretleri nedeniyle bir veya birden çok ara sınava katılamayan öğrenciler için
önceden duyurulan bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavlarına ilişkin esaslar şun-
lardır:

a) Öğrencilerin haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde mazeretli sayılmalarına,
Yüksekokulca karar verilir. Hastalık nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin bu durumlarını
sağlık kurumlarından aldıkları raporla belgelendirmeleri gerekir.

b) Mazeret belgelerinin, bu belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen bir hafta içerisinde
Yüksekokula verilmesi gerekir. Bu sürenin sonunda yapılan başvurular işleme konulmaz.

c) Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
ç) Mazeret sınavından alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği en son ara

sınav notu yerine geçer ve katkı oranı bu sınava göre dikkate alınır.
d) Kısa süreli sınavlar ile yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
(5) Eğitim dili tamamen İngilizce olan Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümünün ara sınav

tarihleri ilgili bölüm başkanlığı tarafından yarıyıl başında ilan edilir. Mazeret sınavına ilişkin
esaslar bu bölüm öğrencileri için de uygulanır.

Genel başarı notunun hesaplanması
MADDE 7 – (1) Genel başarı notu 100 tam puan üzerinden hesaplanır. Ara sınavlar,

yıl içi diğer sınavlar ve ödevlerden alınan puan ortalamasının % 70’i ile yılsonu genel sınav
puanının % 30’unun toplanması ile elde edilir. Ancak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu
sınavından en az 100 tam puan üzerinden 50 alması gereklidir.

(2) Bir öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için yılsonu ba-
şarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması şarttır.
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(3) Yılsonu genel sınavında başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencileri; öğretim yılı so-

nunda yapılan temmuz ayı yeterlik sınavına girerler ve eğer başarısız olurlarsa takip eden eğitim

yılı içindeki eylül ve şubat aylarındaki muafiyet sınav hakları saklı kalır.

(4) Orta düzey programını izleyen öğrencilerden birinci yarıyıl not ortalaması 100 tam

puan üzerinden 60 ve üstü olanlar, orta altı düzey programını izleyen öğrencilerden 90 ve üstü

olanlar yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına girebilir. Eğitim dili tamamen İngilizce olan

bölümlerde ise birinci yarıyıl ortalaması 100 tam puan üzerinden 85 ve üstü olan öğrenciler

yarıyıl sonu yeterlilik sınavına girebilirler. Bu öğrencilerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt

yaptırırlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler bahar dönemi derslerine devam

ederler. Bu öğrencilerin temmuz ve eylül aylarındaki yeterlik sınavı hakları saklıdır.

İzinli ayrılma

MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfına kayıtlı olan öğrenciler dönem izni için başvurabilir.

İznin kabulü ve süresi öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin yeterlik sınav hakları, izin kararı ile birlikte belirtilir.

Yeterlik sınavından muaf olan öğrenciler

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki öğrenciler yeterlik sınavından muaftırlar:

a) Eğitim dili tamamen İngilizce olan ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğ-

retimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, yüksek öğreti-

mini bu kurumlarda tamamlayanlar.

c) Son üç yıl içinde, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce

yeterliğini kanıtlayanlar.

ç) Son üç yıl içinde başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yeterlik sınavında

veya yabancı dil hazırlık programında başarılı olmuş öğrenciler.

d) Son üç yıl içinde yabancı dil hazırlık programında başarılı olmuş, Üniversitenin bir

bölümünde okumakta iken Üniversiteye tekrar yerleştirilen öğrenciler.

Eşdeğer sınavlarda başarı kriterleri

MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı yeterlik sınavına eşdeğer olan başarı kri-

terleri Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 26/7/2009 tarihli ve 27300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kara-

deniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci

fıkrasının (b) bendi, dördüncü fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere mazeretsiz ola-

rak toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci sıfır puan (F2) alır, final sınavına ve bütünleme

sınavına giremez.”

“c) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına

devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, o stajın sınavına

ve stajın bütünleme sınavına alınmaz, mazeretli kalır ve sıfır puan (E) alır.”

“a) Kurul dışı her bir seçmeli dersin % 30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam et-

meyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz ve o dersten (F2) notu alır. Kurul

dışı her bir seçmeli dersin %30’undan fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim

Kurulunca kabul edilen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz, mazeretli olarak

kalır ve (E) notu alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Aile hekimliği döneminde (altıncı dönem) öğrenciler, her anabilim veya bilim da-

lında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta

öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler,

teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından

değerlendirilirler. Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında yatay geçiş yaparak Fakülteye kayıt yaptıran

öğrencilere de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 31/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2013 28724

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/8/2013 28746
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Piri Reis Üniversitesinden:
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK TARİHİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Türk denizcilik tarihi mirasımızı araştırmak ve gelecek nesillere aktararak denizci-

liğimize sahip çıkmak.
b) Türk denizcilik tarihinin; Karadeniz, Türk Boğazları, Ege Denizi ve Akdeniz, Hazar

Denizi, Kızıl Deniz ve Hint Okyanusundaki ulusal, uluslararası ve küresel karakterini vurgu-
layacak çalışmalar yapmak, bu çalışmaları desteklemek.

c) Başkanlık ve Genel Sekreterliği Piri Reis Üniveritesi tarafından yürütülmekte olan
“Dünya Denizcilik Tarihçileri Birliği (International Association of Maritime Studies 2012)”nin
çalışmalarına yön vermek.

ç) Türk denizcilik tarihinin dünyaya en iyi şekilde tanıtılması için yapılmış ve yapıl-
makta olan deniz tarihi çalışmaları ile Üniversitenin ünlü Türk Denizcisi Piri Reisin adını ta-
şıması ve “1513 tarihli Piri Reis Dünya Haritası”nın 500. Yılı nedeniyle UNESCO tarafından
2013 yılının Piri Reis Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla Piri Reis ve eserleri ile ilgili yapılan
çalışmaları bir çatı altında toplayarak daha etkin hale getirilmesini sağlamak.

d) Bu alanlarda yapılacak lisans, lisansüstü ve doktora programları ile diğer çalışmaları
desteklemek; ulusal ve uluslararası programlar, çalışmalar düzenlemek, danışma hizmetleri
vermek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ula-

şabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırma yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.
b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ile iş-

birliğinde bulunarak, araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda
ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, toplantı, eğitim ve
benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
uygulamaları planlamak ve organize etmek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde
bulunmak.

c) “Dünya Denizcilik Tarihçileri Birliği (International Association of Maritime Studies
2012)”nin Başkanlık ve Genel Sekreterlik faaliyetleri ile diğer çalışmalarını yürütmek.

ç) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faliyetlerini
gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya
bu tür projelere katkıda bulunmak.

d) Kamu ve özel kuruluşlara faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçe-
vesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

e) Üniversitede öğretim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırma-
larına destek olmak.

f) Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak.

g) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak, yapılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayın
araçları ile yayınlamak.

ğ) Üniversitenin kütüphane kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerekti-
ğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

h) Kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam günlü çalışanları içerisinden Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren müdür tekrar aynı süre ile görevlendiri-
lebilir. Müdür, görevi başında bulunamadığı zaman, Rektörün onayını almak suretiyle, yar-
dımcılarından birisini vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet dört ayı aştığı takdirde yeni bir birim
sorumlusu görevlendirilir. Müdür, Rektörün onayını alarak birisi öğretim elemanı olmak üzere
üniversite çalışanları arasından iki müdür yardımcısı atayabilir ve bunların görevlerini belirle-
yebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak

ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

19 Eylül 2013 – Sayı : 28770                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 49



c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Rektör tarafından Üni-

versite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye-
lerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden
ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti
üzerine, yılda en az dört defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Müdürün belirlediği müdür yardımcılarından birisi
yapar.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgili olan uzmanlıklarından yararla-

nılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden
ve şahıslar arasından Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendi-
rilen en fazla yirmi üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün
başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/17)

BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturmanın açılışı
MADDE 1 – (1) Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan ve Baymak

Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Emas Makina Sa-
nayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), İtalya ve Sır-
bistan menşeli “termosifonlar-elektrikli, depolu su ısıtıcıları” için 20/3/2012 tarihli ve 28239
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2012/7) ile başlatılan damping soruşturması Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat
Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsili
MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. firması ile baş-

vuruyu destekleyen Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emas Makina Sanayi A.Ş.
(E.C.A.) firmalarının Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD)
temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturmanın açılış aşamasında destekçi konu-
munda bulunan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması soruşturmanın ilerleyen aşa-
masında soruşturmadan desteğini çekmiştir. Ancak, bu durum YÜD’ün temsil niteliğini haiz
olma vasfında herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır.

(2) Bazı ithalatçılar tarafından şikâyetçi ve destekçi firmalar dışında yer alan başka üre-
ticilerin de mevcut bulunduğu beyan edilmiştir. Üretici olduğu iddia edilen firmalar (Emin Çelik,
Aksan Grup, Hoşseven Isı ve Yalıtım San. ve Tic. A.Ş., Özkaracalar Termosifon Sanayii ve
Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.) ile temasa geçilmiş ve gerekli bilgi ve belgeler talep
edilmiştir. Bu firmalardan sadece Özkaracalar firmasından yanıt alınmış, ancak söz konusu fir-
manın üretim miktarının çok düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Üretici olduğu iddia
edilen diğer firmalardan ise yazılı herhangi bir bilgi temin edilememiştir.

(3) İlgili taraflarca, başvurudan desteğini çeken Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret
A.Ş. firmasının desteğini çekme sebebinin kamuya açıklanması talep edilmiştir. İlgili firma
başvurudan desteğini çekerken herhangi bir sebep sunmamıştır. İlgili mevzuat kapsamında ge-
rekçe sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

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

edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve
soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegas-
yonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, şikâyetin gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.
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(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün
süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) 24 ithalatçı firmadan 16’sı soru formunu cevaplandırmıştır. Ancak, soru formunu
tam ve eksiksiz dolduran 5 ithalatçının işbirliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(6) Soruşturma konusu ülkelerde yerleşik üreticiler/ihracatçılar Ariston Thermo (China)
Co. Ltd. (ÇHC), Ariston Thermo S.p.A. (İtalya), Ferroli S.p.A. (İtalya) ve Gorenje Tiki D.O.O.
(Sırbistan) firmaları soru formunu cevaplandırmıştır. Yapılan değerlendirmede, Ariston Thermo
(China) Co. Ltd. (ÇHC), Ariston Thermo S.p.A. (İtalya) ve Ferroli S.p.A. (İtalya) firmalarının
damping marjı hesabına esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri sunarak işbirliğinde bulunduğu,
ancak Gorenje Tiki D.O.O. (Sırbistan) firmasının damping marjı hesabı için esas teşkil edecek
bilgi ve belgeleri sunmadığı belirlenerek işbirliğinde bulunmadığı değerlendirilmiştir.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 27/3/2013 tarihinde ÇHC, İtalya ve Sırbistan’ın Anka-
ra’daki Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ih-
racatçılara ve yerli üreticiye iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bil-
dirmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili tarafların nihai bildirime yanıt verme süresinin uza-
tılması yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(8) Tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak sunmalarına imkan
tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 18/4/2013 tarihinde kamu dinleme toplantısı
düzenlenmiştir.

(9) Buna ilaveten, Ariston Thermo S.p.A. firması, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve
Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti. (Ariston Tür-
kiye) firmalarının temsilcisinden gelen dinleme toplantısı talebi de kabul edilmiştir. Söz konusu
firma yetkilileri ile 18/4/2013 tarihinde firma özelinde dinleme toplantısı yapılmıştır.

(10) Ariston Thermo S.p.A. firması, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve Ferroli S.p.A.
firmaları için oluşturulmuş ihraç fiyatı belirlemesinde işbirliğinde bulunan ve soruşturmaya
konu ürünün ithalatçısı olduğu belirlenen beş bağımsız ithalatçının beyan ettiği en düşük kâr
marjı (%8) damping marjı hesaplamalarında esas alınmış ve söz konusu firmalara yeni bir nihai
bildirim yapılmıştır. Bildirimde daha önceki nihai bildirimde beyan edilen görüşler değerlen-
dirilmiş, mevzuat kapsamında olumlu bulunan veya reddedilen iddialara ilişkin gerekli açık-
lamalar yapılmıştır.

(11) Söz konusu nihai bildirim raporuna ilişkin Ariston Thermo S.p.A. firmasının beyan
ettiği görüşler değerlendirilmiş ve dile getirilen hususlar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde ce-
vaplandırılmıştır. Ferroli firmasından ise herhangi bir görüş alınmamıştır.

(12) İtalya Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı ile İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinden
nihai bildirime ilişkin Ariston Grubu’nun iddialarını içeren görüşler alınmıştır. Söz konusu gö-
rüşler firma görüşleri olarak değerlendirilmiş ve mevzuat kapsamında bu Tebliğin ilgili bö-
lümlerinde cevaplandırılmıştır.

(13) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm
bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendiri-
lebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde Bilecik Bozüyük’te yerleşik

yerli üretici Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. firması ile İtalya’da yerleşik üretici/ihracatçı
Ariston Thermo S.p.A. ve Ferroli S.p.A. firmaları nezdinde; ayrıca Ariston Thermo S.p.A. ile
Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmalarıyla ilişkili olan İstanbul’da yerleşik ithalatçı Ariston
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Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti. (Ariston Türkiye)
ile Ferroli S.p.A. firmasıyla ilişkili olan İstanbul’da yerleşik Ferroli Isıtma ve Klima Sis. San.
Tic. ve Servis A.Ş. (Ferroli Türkiye) nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleşti-
rilmiştir.

Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arası soruş-

turma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değer-
lendirme için 1/1/2009-31/12/2011 arasındaki dönem zarar dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ KISIM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, “8516.10.80.00.19-Diğerleri” gümrük tarife

istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı” (termosifon) dır.
(2) Termosifon, içi emaye kaplı çelik bir tank içerisine yerleştirilen ısıtıcı ile hacmi ka-

dar biriktirilen suyun ısıtılması amacıyla kullanılan bir cihazdır. Üretim sürecinde, emaye kaplı
çelik bir tank etrafına, ısıtılan suyun ısı kaybını engellemek amacıyla poliüretan yalıtım mal-
zemesi ve boyalı sacdan üretilen dış ceket giydirilir ve sıcaklığı kontrol etmek amacıyla ter-
mostat ve diğer emniyet ekipmanları eklenerek ürün kullanıma hazırlanır. Dış giydirmenin
şekli prizmatik veya silindirik olabilir.

(3) Termosifonlar, 10lt., 15lt., 30lt., 50lt., 60lt., 65lt., 80lt. ve 100lt. gibi çeşitli hacim-
lerde depolara sahip olabilmektedir. Cihazın kontrol sistemine göre ürünler standart, led gös-
tergeli, termostat kontrollü veya dijital kontrollü olabilmektedir.

(4) İlgili taraflarca termosifonun küçük hacimli tiplerinin (10lt., 15lt., 30lt.), YÜD ta-
rafından üretilmediği iddia edilmiştir. Yapılan incelemelerde YÜD’ün söz konusu tipleri üretme
yeteneğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

(5) Bazı ithalatçılar yat, tekne ve karavan gibi yerlerde kullanılan termosifon ithal et-
tiklerini ve bunların soruşturmaya konu ürün olmadığını iddia etmiştir. Ancak yapılan incele-
melerde, söz konusu GTİP altında adı geçen ürünlerin detay bazda ayrıştırılmasının mümkün
olmadığı, ayrıca ithalatçılardan alınan bilgi ve belgelerden, bahse konu ürünlerin ithalatının
soruşturma döneminde çok düşük düzeylerde gerçekleştiği görülmüştür. Bir ithalatçı firma da
kendilerinin söz konusu GTİP altında “hava rejenerasyon ısıtıcısı” getirdiklerini ifade etmiştir.
İlgili firmaya ithalatını gerçekleştirdikleri ürünün soruşturma konusu ürün olmadığı ifade edil-
miştir.

Benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile soruşturmaya konu ülkelerin iç piyasa-

sında satılan termosifonlar ve YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan termo-
sifonların teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibariyle benzer özelliklere sahip
olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçeve-
sinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler

Genel
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve İtalya’da yerleşik

ihracatçılar Ariston Thermo S.p.A. ile Ferroli S.p.A. firmaları soru formunu tam ve eksiksiz
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cevaplandırmışlardır. Sırbistan’da yerleşik Gorenje Tiki D.O.O. firması verilen sürede soru
formunda istenilen bilgi ve belgeleri temin etmediğinden, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çer-
çevesinde işbirliğinde bulunmadığına karar verilmiş ve firma için dampinge ilişkin belirlemeler
“eldeki mevcut en iyi veriler” çerçevesinde yapılmıştır. Ariston Thermo (China) Co. Ltd. fir-
masının piyasa ekonomisinde faaliyette bulunduğu iddialarına ilişkin değerlendirmeler bu Teb-
liğin 10 uncu maddesinde ele alınmıştır.

(2) ÇHC ve İtalya’da yerleşik işbirliğine gelmeyen diğer firmalar için ise “eldeki mev-
cut en iyi veriler” esasında damping marjı belirlenmiştir.

Piyasa ekonomisi iddiaları
MADDE 10 – (1) Piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğini iddia eden

ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların, soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yö-
netmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının
geçerli olduğunu yeterli deliller ile ortaya koymaları halinde bu üretici/ihracatçılar için normal
değerin belirlenmesinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi durumda ise 7 nci maddesi uygu-
lanmaktadır.

(2) Buna göre, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının piyasa ekonomisi koşulla-
rında faaliyet gösterdiğine ilişkin öne sürdüğü iddialar Yönetmelik hükümleri çerçevesinde in-
celenmiştir. ÇHC’de piyasa ekonomisi kurallarının geçerli olup olmadığına ilişkin yapılan in-
celeme neticesinde;

a) ÇHC’de yapılan reformlarla birlikte bir miktar gevşemeye rağmen uygulanmakta
olan daimi ikamet izin sisteminin, üretimin temel girdilerinden biri olan işgücünün serbest do-
laşımını kısıtlamaya devam ettiği ve işçi ücretlerinin piyasa koşullarında oluşmasını engelle-
diği,

b) Soruşturmaya konu ürünün temel girdilerinden olan çelik hammaddesinin büyük bö-
lümünün devlete ait şirketlerden alındığı, bunlardan Shangai Baosteel Steel Products Trading
Co. Ltd. firmasının ÇHC’nin en büyük çelik üreticilerinden biri olduğu ve söz konusu firmanın
karar alma biriminde Çin Komünist Partisi’nden (ÇKP) birçok üyenin bulunduğu ve şikayete
konu ürünün önemli girdilerinden olan çelik hammaddesinde ciddi devlet müdahalesinin bu-
lunduğu,

c) Bunun yanı sıra, ÇHC’nin soruşturma döneminde çelik üretiminin en önemli ham-
maddelerinden olan kok kömürüne %40 oranında ihracat vergisi uygulayarak ÇHC’de yerleşik
çelik üreticilerini uluslararası piyasada avantajlı konumda tuttuğu, ayrıca ÇHC’nin çeşitli çelik
ürünlerine ihracat vergisi uyguladığı, bu nedenle ÇHC’nin iç piyasasındaki çelik fiyatlarının
uluslararası piyasaların altında seyrettiği,

anlaşılmıştır.
(3) Firma özelinde yapılan inceleme neticesinde, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. fir-

ması hammadde alımlarını gerçekleştirdiği firmaların isimleri ve tabi olduğu iflas ve mülkiyet
haklarına ilişkin bilgi ve belgeleri zamanında sunmadığından firmanın tabi olduğu iflas ve mül-
kiyet kanunlarına ilişkin tespit yapılamamıştır.

(4) Öte yandan, söz konusu firma, mali tablolara ve borçlanma ile sübvansiyonlara iliş-
kin eksiksiz bilgi ve belge sağlayamadığından ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gös-
terdiğine ilişkin bilgi, belge ve delilleri zamanında ve eksiksiz olarak sunmadığından firmanın
piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği tespiti yapılamamıştır.

(5) Söz konusu firma tarafından, fabrikanın bulunduğu arazinin firmaya ait olduğu be-
yan edilmesine rağmen, yerel yönetim tarafından firmaya arazinin geçici kullanım hakkının
verildiği, firmanın maddi duran varlıkları arasında mezkur arazinin yer almadığı, bunun yerine
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maddi olmayan duran varlıklar arasında arazi kullanım hakkının bulunduğu, dolayısıyla üreti-
min bir diğer temel girdisi olan arazinin merkezi veya yerel makamlar tarafından tahsis edil-
diği.

(6) Söz konusu firma nihai bildirime cevaben işgücü alımında devlet müdahalesi ol-
madan piyasa koşullarında kendi kararlarını verebildiklerini ifade etmiştir. Ancak, nihai bildi-
rimde devletin işgücü piyasasına müdahalesinden ötürü işgücü maliyetlerinin serbest piyasa
koşullarında belirlenmediği belirtilmiştir.

(7) Söz konusu firma nihai bildirime cevaben arazinin kullanım hakkının piyasa eko-
nomisi koşullarında faaliyette bulunmaya karine teşkil edemeyeceğini ifade etmiştir. Ancak,
nihai bildirimde ÇHC’de hiçbir gerçek veya tüzel kişinin arazi satın alamaması, devletin bir
üretim girdisi olan arazi üzerinde denetimi olduğunu ve bir üretim girdisinin değerinin piyasa
koşullarında oluşmadığı belirtilmiştir.

(8) Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması nihai bildirime cevaben firmalarının devlet
müdahalesi olmadan kendi yönetim kararlarıyla hammadde alımı yaptıklarını, ÇHC’deki çelik
üreticilerinin yönetiminde ÇKP’den üyelerin bulunmasının söz konusu üründe devlet müda-
halesinin varlığına kanıt olamayacağını ifade etmiştir. Ancak, çelik fabrikasının yönetiminde
ülkenin tek partisi olan ÇKP’den üyelerin bulunması devlet müdahalesi olduğuna ilişkin de-
ğerlendirmeyi korumuştur.

(9) Diğer taraftan, söz konusu firma, çelik üretiminde kullanılan kok kömüründe
ÇHC’nin uyguladığı ihracat vergisinin uygulamadan kaldırıldığını belirtmiştir. Ancak, ihracat
vergisi soruşturma döneminde uygulanmıştır.

(10) Bu değerlendirmeler ışığında, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının piyasa
ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği iddiaları kabul edilmemiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
ÇHC’de Yerleşik

Üretici-İhracatçı Firma İçin Normal Değer

Piyasa koşullarının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) İşbirliğine gelen Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının piyasa

koşullarında faaliyet gösterip göstermediği hususu değerlendirilmiştir.
(2) Bu Tebliğin 10 uncu maddede yapılan tespitler ışığında, ÇHC’den işbirliğine gelen

Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği
iddiası kabul edilmemiştir.

(3) Bu nedenle, ÇHC’den yapılan ithalata ilişkin normal değer, Yönetmeliğin 7 nci
maddesi çerçevesinde “oluşturulmuş normal değer” esasında belirlenmiştir. Oluşturulmuş nor-
mal değer, ürün tipi bazında olacak şekilde soruşturma açılış Tebliğinde de belirtildiği üzere
emsal ülke olarak alınan Türkiye’deki imalat maliyeti, satış, genel ve idari giderler ile finans-
man giderlerinde gerekli ayarlamalar yapılarak ve makul oranda bir kârın (%5) eklenmesi su-
retiyle hesaplanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtalya’da Yerleşik

Üretici/İhracatçı Firmalar İçin Normal Değer

Temsil testi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üre-

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

Normal ticari işlem testi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen

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

(2) Buna göre normal değer;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama

birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının

%80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, SD boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış
işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’inden daha azını oluşturması halinde ise SD boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa
satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama bi-
rim maliyetinin altında olması halinde, SD boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı
ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş nor-
mal değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 14 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci

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

Oluşturulmuş değer
MADDE 15 – (1) Oluşturulmuş normal değer, firmalardan temin edilen maddenin ima-

lat maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağır-
lıklı ortalama kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhraç Fiyatı

İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 16 – (1) İhraç fiyatı, ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız

alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
(2) Ariston Thermo S.p.A. ve Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmaları Türkiye’ye

gerçekleştirdikleri tüm ihracatlarının ilişkili oldukları ve Türkiye’de yerleşik ithalatçı Ariston
Türkiye firması üzerinden gerçekleştirmeleri nedeniyle ihraç fiyatları transfer fiyatlaması çer-
çevesinde belirlenmiştir.

(3) Benzer şekilde Ferroli S.p.A. firması da Türkiye’ye gerçekleştirdiği tüm ihracatın
ilişkili olduğu Türkiye’de yerleşik ithalatçı Ferroli Türkiye firması üzerinden gerçekleştirmeleri
nedeniyle ihraç fiyatları transfer fiyatlaması çerçevesinde belirlenmektedir.

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 19 Eylül 2013 – Sayı : 28770

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 56



(4) Bu çerçevede, söz konusu üç ihracatçı firma için ihraç fiyatları Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, bağımsız ilk alıcıya yeniden satış fiyatı esasında oluş-
turulmuştur. İhraç fiyatı oluşturulurken, Ariston Türkiye ve Ferroli Türkiye firmalarının sun-
duğu ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan unsurlar (mutat taşıma,
sigorta, gümrük vergileri, satış, genel ve idari giderler ve benzeri) dikkate alınmış ve ilk ba-
ğımsız alıcıya satış fiyatından gerekli ayarlamalar yapılarak hesaplama yapılmıştır.

(5) Diğer taraftan, Ariston Türkiye firması, yapılan her ithalatın birebir yeniden satışla
eşleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. İthal edilen ürünlerin nakliye ve stokta bek-
leme süreleri nedeniyle 2011 yılında satışı yapılan bazı ürünlerin 2010 yılının son aylarında ithal
edilmiş olabileceğini, 2011 yılında ithal edilmiş olan bazı ürünlerin ise 2012 yılının ilk aylarında
yeniden satışının gerçekleşmiş olabileceğini, bu yüzden 2011 yılının başlangıcı yerine 2012
yılının başlangıcının yeniden satış dönemi olarak alınmasının uygun olacağını ifade etmiştir.
Ariston Türkiye firmasının talebi uygun görülmüştür.

(6) Ariston Thermo S.p.A. firmasının ilişkili bulunduğu ithalatçı firmanın verileri esas
alındığından yeniden satış dönemi 8/2/2011-31/1/2012 olarak; Ariston Thermo (China) Co.
Ltd. firmasının da benzer şekilde ilişkili bulunduğu ithalatçı firmanın verileri esas alındığından
yeniden satış dönemi 14/3/2011-9/3/2012 olarak belirlenmiştir.

(7) Öte yandan, ihraç fiyatı oluşturulurken Ariston Thermo S.p.A. ve Ariston Thermo
(China) Co. Ltd. firmaları ile Ariston Türkiye firmasının; Ferroli S.p.A. ile Ferroli Türkiye fir-
masının ilişkili olması nedeniyle işbirliğinde bulunan ve soruşturma konusu ürünü ithal ettiği
tespit edilen beş ithalatçı firmanın beyan ettiği kâr marjı oranlarından en düşük kâr marjı olan
%8 makul bulunarak oluşturulmuş ihraç fiyatı hesaplamalarında esas alınmıştır.

(8) Ayrıca Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması, Türkiye’ye satışlarının önemli kıs-
mını “orijinal ürün üreticisi” sıfatıyla gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Bu nedenle, “ticari aşama
ayarlaması” yapılması gerektiğini iddia etmiştir. Bu husus, “orijinal ürün üreticisi” sıfatıyla
yapılan satışlarda dikkate alınmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Damping Marjları

Fiyat karşılaştırması
MADDE 17 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada kar-
şılaştırılmıştır.

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

(3) Ariston Türkiye firması, satış, genel ve idari giderler hesaplaması içerisinde bulunan
avukatlık ve mahkeme masraflarının termosifon ithalatı ve yeniden satışı arasında yapılan bir
harcama olmadığı ve satış, genel ve idari giderlerden çıkarılması gerektiğini iddia etmiştir. Söz
konusu harcama sürekli katlanılan bir masraf olmadığından satış, genel ve idari giderler he-
saplamasından çıkarılmıştır.

(4) Ariston Türkiye firması, satış, genel ve idari giderler hesaplaması içerisinde kombi
satışlarına ilişkin harcamaların satış, genel ve idari giderler hesaplamasından çıkarılmasını
talep etmiştir. Ancak, soruşturma konusu ürün için doğrudan satış masrafları hariç, satış, genel
ve idari giderler firma geneli için belirlenmektedir. Söz konusu talep uygun görülmemiştir.
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(5) Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması, “orijinal ürün üreticisi” sıfatıyla yaptığı
satışlardaki ayarlamada kullanılan satış genel idari giderler oranının Ariston Türkiye firmasının
satış genel idari giderler oranı yerine, kendi oranlarının ya da yerli üretici Demirdöküm firma-
sının oranının kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Ticari aşama ayarlaması olarak, “orijinal
ürün üreticisi” sıfatıyla yapılan satışlarda oluşturulan ihraç fiyatından Ariston Türkiye’nin satış,
genel ve idari giderleri düşülmemiştir.

(6) Ferroli S.p.A. firması, maliyet hesaplamasında kullanılan oranlardan reklam, satış
sonrası hizmetler ve amortisman giderlerinin adı geçen ürünlerle doğrudan bağlantılı olmadığını
ve satış, genel ve idari hesaplamasından çıkarılmasını talep etmiştir. Ancak, soruşturma konusu
ürün için doğrudan satış masrafları hariç, satış genel idari giderler firma geneli için belirlen-
mektedir. Söz konusu talep uygun görülmemiştir.

Damping marjları
MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal

değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel nihai
bildirimlerinde kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İşbirliğine gelmediği kabul edilen
firmalar için ise, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca, işbirliğinde bulunmamayı ödüllen-
dirmemek ve işbirliğinden kaçınmayı önlemek amacıyla, işbirliğinde bulunan firmaların Tür-
kiye’ye ihraç ettiği belirlenen ürün tipleri bazında hesaplanan damping marjlarının en yüksek
olanı esas alınmıştır.

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

ÇHC :
Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ........ : % 49,58
ÇHC’de yerleşik diğer firmalar …......... : % 83,52
İtalya :
Ariston Thermo S.p.A. ……………….. : % 15,82
Ferroli S.p.A. ……………………......... : % 24,28
İtalya’da yerleşik diğer firmalar ……… : % 38,60
Sırbistan :
Sırbistan’da yerleşik tüm firmalar ……. : % 29,06

DÖRDÜNCÜ KISIM
Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat

İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ül-

keler menşeli ithalatın hacminde mutlak ve nispi anlamda önemli ölçüde bir artış olup olmadığı
incelenmiştir. Söz konusu inceleme 2009-2011 arası zarar inceleme dönemi olarak kabul edilen
dönem için yapılmıştır.

Ürünün genel ithalatı
MADDE 20 – (1) 2009 yılında 3.206 ton olan toplam termosifon ithalatı, 2010 yılında

3.935 ton, 2011 yılında ise 3.881 ton düzeyinde gerçekleşmiştir.
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Ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatı
MADDE 21 – (1) ÇHC’den yapılan ithalat söz konusu dönemde miktar bazında sıra-

sıyla 1.488 ton, 2.478 ton ve 2.583 ton olarak gerçekleşerek toplam ithalatın sırasıyla %46,5,
%61,2 ve %66,5’ini oluşturmuştur. Söz konusu ülkeden yapılan ithalat değer bazında ise sıra-
sıyla 6,23 milyon ABD Doları, 9,44 milyon ABD Doları ve 11,8 milyon ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir.

(2) İtalya’dan yapılan ithalat ise aynı dönemde miktar bazında sırasıyla 870,1 ton, 702,9
ton ve 455,3 ton olarak gerçekleşerek toplam ithalatın sırasıyla %31,9, %22,8 ve % 11,7’sini
oluşturmuştur. Söz konusu ülkeden yapılan ithalat değer bazında ise sırasıyla 3,42 milyon ABD
Doları, 2,94 milyon ABD Doları ve 1,94 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(3) Sırbistan’dan yapılan ithalat ise sadece soruşturma döneminde miktar bazında 688
ton olarak gerçekleşerek toplam ithalatın %17,7’sini oluşturmuştur.

İthalatın toplu olarak değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince yapılan inceleme neticesinde;

soruşturmaya konu ülkeler için damping marjlarının ve miktar bazında ithalat içi paylarının
ihmal edilebilir seviyenin üzerinde olduğu; söz konusu ülkelerden ithal edilen soruşturma ko-
nusu ürünlerin ortalama birim ithal fiyatlarının YÜD tarafından üretilen benzer ürünün ortalama
birim satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskıladığı, soruşturmaya konu ülkeler menşeli
ürünlerin birbirleri arasında ve YÜD tarafından üretilen benzer ürün ile doğrudan rekabet içe-
risinde oldukları anlaşıldığından ithalatın toplu olarak değerlendirilmesi yönünde bir engel bu-
lunmadığı belirlenmiştir.

(2) Diğer taraftan, Ariston Thermo S.p.A. firması İtalya’nın ithalatının zarar inceleme
döneminde azaldığını ve zarara neden olmadığını, bu nedenle toplu değerlendirme yapılmasının
uygun olmadığını iddia etmiştir. Ancak, İtalya’nın ithalatının zarar inceleme döneminde azal-
ması, Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince toplu değerlendirme yapılmasına engel teşkil
etmemektedir. Öte yandan, ÇHC’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatında artış ve İtal-
ya’dan yapılan ithalatta düşüş yaşanmasına karşın 2009 ve 2011 yıllarında İtalya menşeli so-
ruşturma konusu ürünün ortalama birim fiyatları ÇHC menşeli ürünün ortalama birim fiyatla-
rının altında seyretmiş ve YÜD’ün satış fiyatlarını önemli ölçüde kırmış ve baskılamıştır. Bu
hususlara ilaveten, ÇHC’de soruşturmaya konu olan ve ÇHC menşeli ithalatın önemli bir bö-
lümünü gerçekleştiren Ariston Thermo (China) Co. firması ile İtalya’da soruşturmaya konu
olan Ariston Thermo S.p.A. firmasının aynı grup içerisinde yer aldığı dikkate alındığında, gru-
bun Türkiye’ye yönelik ihracat ve fiyatlandırma stratejisini bir bütün olarak tasarladığı düşü-
nülmektedir. Öte yandan, 22 nci maddenin ilk fıkrasında belirtildiği üzere ithalatın etkisinin
toplu olarak değerlendirilmesi için gerekli koşulların sağlandığı değerlendirilmiştir.

(3) Buna ilaveten Ariston Thermo S.p.A., Sırbistan ile Slovenya’daki üretici aynı firma
olduğundan iki ülke menşeli ithalatın toplanarak değerlendirme yapılması gerektiğini belirt-
miştir. Dampinge karşı soruşturmalar, soruşturma konusu ürünün menşe ülkesi ya da ihracatçı
ülkesi nezdinde başlatılmakta ve üretici/ihracatçı firmalar nezdinde önlem alınmaktadır. Do-
layısıyla, Slovenya soruşturmaya konu olmadığından Slovenya’nın ithalat verilerini, ithalatın
toplu değerlendirmesi içerisinde değerlendirmek mümkün bulunmamaktadır.

(4) Yapılan incelemeler neticesinde, soruşturmaya konu ÇHC, İtalya ve Sırbistan men-
şeli ithalatın toplu değerlendirilmesi için gerekli koşulların oluştuğu anlaşıldığından, ithalatın
etkisinin değerlendirilmesi toplu olarak yapılmıştır.

(5) Buna göre, zarar inceleme döneminde soruşturmaya konu ülkelerden yapılan itha-
latın miktar bazında toplam ithalat içerisindeki payı, 2009 yılında %74 iken 2010 yılında %81,
2011 yılında ise %96 olarak gerçekleşmiştir.
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Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı
MADDE 23 – (1) Soruşturmaya konu ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı zarar inceleme

döneminde miktar bazında sırasıyla 848 ton, 758 ton ve 155 ton, değer bazında sırasıyla 3,76
milyon ABD Doları, 3,02 milyon ABD Doları ve 1,18 milyon ABD Doları olarak gerçekleş-
miştir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalat, toplam ithalatın sırasıyla %26, %19 ve %4’ünü oluş-
turmuştur.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim
MADDE 24 – (1) Soruşturmaya konu ürünün yurtiçi tüketimi, başvuru sahibi firma

Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ile destekçi firmalar Baymak Makina Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ile Emas Makina Sanayi A.Ş. firmaları ile başvurusunu geri çeken Vestel Beyaz Eşya Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş.’nin yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır.
Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim, 2009 yılında 7.640 ton, 2010 yılında 8.115 ton, 2011
yılında 8.748 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Söz konusu dönemde, YÜD’ün pazar payı, 2009 yılında %58, 2010 yılında %52,
2011 yılında %56 olarak gerçekleşmiştir. Soruşturmaya konu ülkeler menşeli ithalatın pazar
payı ise, 2009 yılında %31, 2010 yılında %39, 2011 yılında %43 olarak gerçekleşmiştir.

İthalat fiyatlarının gelişimi
MADDE 25 – (1) TÜİK kayıtları esas alınarak yapılan incelemede, ÇHC menşeli ithalatın

ağırlıklı ortalama birim CIF ihraç fiyatı, 2009 yılında 4,19 ABD Doları/Kg., 2010 yılında 3,81
ABD Doları/Kg, 2011 yılında ise 4,55 ABD Doları/Kg.; İtalya menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama
birim CIF ihraç fiyatı 2009 yılında 3,93 ABD Doları/Kg., 2010 yılında 4,19 ABD Doları/Kg.
ve 2011 yılında 4,26 ABD Doları/Kg. olarak gerçekleşmiştir. Sırbistan menşeli ithalatın ağırlıklı
ortalama birim CIF ihraç fiyatı 2011 yılında 3,87 ABD Doları/Kg. olarak gerçekleşmiştir.

(2) Soruşturmaya konu ülkelerden yapılan ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları,
aynı dönemde sırasıyla 4,09 ABD Doları/Kg., 3,89 ABD Doları/Kg. ve 4,39 ABD Doları/Kg.
olarak gerçekleşmiştir.

(3) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim CIF ihraç fiyatı ise 2009
yılında 4,43 ABD Doları/Kg. iken 2010 yılında 4,01 ABD Doları/Kg., 2011 yılında ise 7,65
ABD Doları/Kg. olarak gerçekleşmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalatın Yerli Üretici Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Genel
MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın YÜD’ün satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine gelen ih-
racatçı firma ile ithalat istatistikleri bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesaplanmıştır.

(2) Firma bazlı fiyat kırılması ve baskısı hesaplamaları en çok ticarete konu olan ürün
tipleri bazında yapıldığından hesaplamalar adet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ülke geneli fiyat
kırılması ve baskısı hesaplamaları ise her ülkeden gerçekleştirilen termosifon ithalatındaki tip-
lerin farklı olması nedeniyle kg. üzerinden hesaplanmıştır. Adet değerler kg.’ye dönüştürülürken
TÜİK verileri esas alınarak dönüşüm yapılmıştır.

Fiyat kırılması
MADDE 27 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün

yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Fiyat kırılması analizinde, soruşturma konusu ülkelerin CIF ithal fiyatlarının üzerine

ithalatçı firmalardan elde edilen ve gümrüklerde fiilen gerçekleşen ithalat masrafları ile diğer
masraflar ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatları,
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YÜD’ün ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Ancak, hesaplama kg. bazında
çeşitli boyutlardaki prizmatik veya silindirik özelliklerdeki tüm ürün tiplerini içerdiğinden ve
ürün tipleri arasındaki teknik özelliklerden (ürünün standart, led göstergeli, termostat kontrollü
veya dijital kontrollü olması) kaynaklanan fiyat farkını gözardı ettiğinden sadece gösterge ni-
teliğindedir.

(3) Bu çerçevede, zarar döneminde ÇHC menşeli ithalat için soruşturma döneminde
-%17,48; İtalya menşeli ithalat için -%5,01, Sırbistan menşeli ithalat için ise %12,81 oranında
fiyat kırılması hesaplanmıştır.

(4) Diğer taraftan, firma bazlı fiyat kırılması hesabında ise işbirliğine gelen firmalar
için SD olan 2011 yılındaki en çok ticarete konu olan tipler (Ariston Thermo (China) Co. Ltd.
ve Ariston Thermo S.p.A için 50lt., 60lt. ve 80lt.; Ferroli S.p.A için 50lt., 65lt ve 80lt.) bazında
ilk bağımsız alıcıya ağırlıklı ortalama satış fiyatları ile YÜD’ün aynı tipler için ağırlıklı ortalama
yurtiçi satış fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır.

(5) Buna göre, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının CIF ithal fiyatın %22,11’i,
Ariston Thermo S.p.A. firmasının %26,80’i ve Ferroli S.p.A. firmasının %16,25’i oranında
YÜD’ün fiyatlarını kırdığı belirlenmiştir.

(6) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflarca İtalya’dan gerçekleştirilen ithalatın
YÜD’ün fiyatlarını kırmadığı ifade edilmiştir. Ancak 2011 yılı için hesaplanan firma bazlı fiyat
kırılmalarının önemli seviyelerde olduğu görülmüştür.

Fiyat baskısı
MADDE 28 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithal fiyatlarının Türkiye piyasasında

YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Fiyat baskısı analizinde, soruşturma konusu ülkelerin CIF ithal fiyatlarının üzerine

ithalatçı firmalardan elde edilen ve gümrüklerde gerçekleşen masraflar ilave edilerek bulunan
soruşturmaya konu ülkeler menşeli ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatları, YÜD’ün üretim
maliyetine mâkul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı
ile karşılaştırılmıştır. Ancak, söz konusu hesaplama kg bazında çeşitli boyutlardaki ve özellik-
lerdeki tüm ürün tiplerini içerdiğinden ve ürün tipleri arasındaki teknik özelliklerden (ürünün
standart, led göstergeli, termostat kontrollü veya dijital kontrollü olması) kaynaklanan fiyat
farkını gözardı ettiğinden sadece gösterge niteliğindedir.

(3) Buna göre, soruşturma döneminde ÇHC menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün fi-
yatlarını %15,20; İtalya menşeli ithalatın fiyatlarının %29,71 ve Sırbistan menşeli ithalatın fi-
yatlarının ise %52,03 oranında baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) Diğer taraftan, firma bazlı fiyat baskısı hesabında ise benzer şekilde işbirliğine gelen
firmalar için SD olan 2011 yılındaki tip bazında en çok ticarete konu olan (Ariston Thermo
(China) Co. Ltd. ve Ariston Thermo S.p.A için 50lt., 60lt. ve 80lt.; Ferroli S.p.A için 50lt., 65lt.
ve 80lt.) tipler bazında ilk bağımsız alıcıya ağırlıklı ortalama satış fiyatları ile YÜD’ün tip ba-
zında ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre, Ariston
Thermo (China) Co. Ltd. firması için %18,73, Ariston Thermo S.p.A. firması için %28,56 ve
Ferroli S.p.A. firması için ise %15,75 oranında fiyat baskısı hesaplanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 29 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi

Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.’nin soruşturma konusu ürüne ilişkin 2009-2011 yılları ara-
sındaki verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli
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ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi
içerisinde YÜD’ün üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, ma-
liyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme,
sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanı-
larak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2009 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeksi,

takip eden yıllarda sırasıyla 84’e ve 78’e gerilemiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan yurt içi satış miktar en-

deksi, takip eden yıllarda sırasıyla 77’ye ve 74’e gerilemiştir. 2009 yılında 100 olan yurt içi
satış hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 68’e ve 52’ye gerilemiştir.

c) İhracat
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi

takip eden yıllarda sırasıyla 128’e çıkmış daha sonra 79’a düşmüştür. 2009 yılında 100 olan
ihracat hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 78’e ve 73’e gerilemiştir.

ç) Pazar payı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan yurtiçi pazar payı endeksi,

takip eden yıllarda sırasıyla 89 ve 96 olarak gerçekleşmiştir.
d) Stoklar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan stok miktar endeksi, takip

eden yıllarda sırasıyla 33 ve 59 olarak gerçekleşmiştir.
e) Kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi söz konusu yıllarda değişmez-

ken, 2009 yılında 100 olan KKO endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 84’e ve 78’e gerilemiş-
tir.

f) İstihdam
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan idari personel sayısı en-

deksi, takip eden yıllarda sırasıyla 121 ve 131’e çıkarken; yine 2009 yılında 100 olan direkt
işçi sayısı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 95’e ve 87’ye gerilemiştir.

g) Ücretler
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2009 yılında 100 olan üretiminde çalışan

işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 92’ye ve 87’ye geri-
lemiştir.

ğ) Verimlilik
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan üretiminde çalışan işçi

başına verimlilik endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 88 ve 89 olarak gerçekleşmiştir.
h) Yurtiçi fiyatlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurtiçi

birim satış fiyatı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 88’e ve 71’e gerilemiştir.
ı) Maliyetler
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim

ticari maliyet endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 91 ve 97 olarak gerçekleşmiştir.
i) Kârlılık
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan birim kârlılık endeksi ta-

kip eden yıllarda sırasıyla (-) 38’e ve (-) 228’e gerilemiştir.
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j) Nakit akışı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan nakit akışı endeksi takip

eden yıllarda sırasıyla 24’e ve (-) 91’e gerilemiştir.
k) Net kârlılık, özkaynakların kârlılığı ve yatırım hâsılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan net kârlılık (Net

Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla (-) 1.712’ye ve (-) 1.779’ye gerilemiştir.
2) 2009 yılında 100 olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi takip eden yıllarda

sırasıyla (-) 1.694’e ve (-) 2.329’a gerilemiştir.
3) 2009 yılında 100 olan yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksi takip eden yıllarda

sırasıyla (-) 1.632 ve (-) 1.493 olarak gerçekleşmiştir.
l) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan aktif büyüklüğü

takip eden yıllarda sırasıyla 88 ve 107 olarak gerçekleşmiştir.
m) Öz sermaye artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan öz sermaye endeksi

takip eden yıllarda sırasıyla 85’e ve 68’e gerilemiştir.
n) Yatırımlardaki artış
1) YÜD ilgili dönemde yenileme yatırımı yapmazken, 2009 yılında 100 olan tevsi ya-

tırım endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 72 ve 153 olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Yapılan incelemede, YÜD’de zarar dönemi boyunca soruşturmaya

konu üründe üretim miktarında azalma meydana geldiği, bu azalmanın kapasite kullanım ora-
nını aşağı çektiği, yurtiçi satışlarda önemli ölçüde düşüş yaşandığı belirlenmiştir. Bunun so-
nucunda, büyüyen yurtiçi tüketime rağmen yurtiçi satışların önemli oranda azalmasından dolayı
pazar payında gerileme yaşandığı belirlenmiştir.

(2) Diğer taraftan, soruşturmaya konu ülkelerden artan dampingli ithalatın YÜD’ün
yurtiçi satış fiyatlarını kırdığı ve söz konusu fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu belirlenmiştir.
Oluşan baskı nedeniyle yurtiçi satış fiyatlarının ticari maliyetlere oranla önemli ölçüde düştüğü,
özellikle 2011 yılında yurtiçi satış fiyatlarının sınai maliyetlerin dahi altında seyrettiği görülmüştür.
Bunun sonucunda, yurtiçi satışlardan ürün kârında ve toplam ürün kârlılığında önemli bozul-
malar gerçekleşmiştir. Bu durum, YÜD’ün nakit akışının negatife dönmesine neden olmuştur.

(3) YÜD’ün faaliyet giderlerinde bir azalma görülürken finansman giderlerinde artış
yaşandığı belirlenmiştir. Söz konusu artışın tüm faaliyetlere ilişkin yatırımlardan kaynaklandığı
belirlenmiştir.

(4) Diğer taraftan, YÜD’ün ürün istihdamında daralmaya gittiği direkt işçi sayısının
incelenen dönemde azaldığı belirlenmiştir.

(5) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin veriler incelendiğinde, net satışlarda ve aktif
büyüklükte olumluluk yaşanırken, net dönem kârında bozulma yaşandığı belirlenmiştir. Bunun
yanında, faaliyet giderlerinde düşüş, finansman giderlerinde ise artış yaşanmıştır. Bu durumun
2011 yılında tüm faaliyetlere ilişkin tevsi yatırımlarında meydana gelen artıştan kaynaklandığı
tespit edilmiştir.

(6) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin olarak finansal oranlar değerlendirildiğinde ise
net kârlılığında, özkaynak kârlılığında ve yatırım hasılatı oranında bozulmanın yaşandığı be-
lirlenmiştir.

(7) Söz konusu veriler neticesinde, YÜD’de soruşturma konusu üründe maddi zararın
mevcut olduğu tespit edilmiştir.
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BEŞİNCİ KISIM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalatın Etkisi

Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi
MADDE 31 – (1) Zarar döneminde soruşturmaya konu olan ülkeler menşeli dampingli

ithalatın fiyatlarının YÜD fiyatlarını önemli oranlarda kırdığı ve baskı altında tuttuğu; yurtiçi
tüketim %14 oranında artış gösterirken, soruşturmaya konu ülkelerin pazar payının %38 sevi-
yesinde arttığı, buna karşın YÜD’ün pazar payının %4, diğer ihracatçı ülkelerin pazar paylarının
ise %84 oranında düştüğü belirlenmiştir. Bu durum, iç piyasanın önemli ölçüde büyüdüğünü,
ancak başta YÜD’ün ve diğer ülkelerin dampingli ithalat nedeniyle pazar paylarını koruyama-
dıklarını ve büyüyen pazardan istifade edemediklerini, soruşturmaya konu olan ülkelerin git-
tikçe daha fazla Türkiye piyasasına nüfuz ederek pazar paylarını arttırdıklarını göstermektedir.

(2) Ayrıca, dampingli ithalat nedeniyle YÜD’ün zarar döneminde yaşadığı fiyat baskısı
sonucunda fiyatlarını olması gereken seviyeye yükseltemediği ve dolayısıyla zarar ettiği be-
lirlenmiştir.

(3) Bu tespitler ışığında, zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak miktar ve
değer bazında artış gösteren dampingli ithalat nedeniyle YÜD’ün ekonomik göstergelerinde
ciddi bozulmalar olduğu görülmüştür. Dampingli ithalatın seyri ile YÜD’deki olumsuz geliş-
meler eş zamanlı olarak seyretmiştir. Bu nedenle, YÜD’de görülen zararın dampingli ithalattan
kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Zarara Neden Olabilecek Diğer Unsurların Değerlendirilmesi

Zarara neden olabilecek diğer unsurlar
MADDE 32 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi

zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. Yapılan inceleme neti-
cesinde, dampingli ithalat dışında değerlendirilen diğer unsurlardan herhangi birinin YÜD’de
tespit edilen maddi zarar üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olmadığı belirlenmiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 33 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat 2009 ve 2010 yılında miktar ve

ortalama ithal birim fiyatlar açısından istikrarlı bir seyir izlerken, 2011 yılında önemli ölçüde
düşmüş ve ortalama birim fiyatlar artış göstermiştir. Söz konusu ülkelerin yurtiçi pazar payı
%11’den %2’ye gerilemiştir.

İhracat performansındaki düşüş
MADDE 34 – (1) Ariston Thermo S.p.A., YÜD’de zarar inceleme döneminde görülen

maddi zararın dampingli ithalattan değil, söz konusu dönemde YÜD’de görülen ihracat per-
formansı düşüşünden kaynaklandığını iddia etmiştir. Zarar inceleme döneminde YÜD’ün 2010
yılındaki ihracatı 2009 yılına göre yaklaşık %28 oranında artmış, 2011 yılında ise bir önceki
yıla oranla yaklaşık %38 oranında düşmüştür. YÜD’ün ihracatı zarar inceleme döneminde toplam
satışlarının %10’u ile %15’i arasında değişmektedir. Dolayısıyla, YÜD’ün ihracat performan-
sında 2011 yılında görülen düşüş, YÜD’de maddi zarara yol açacak ve dampingli ithalat ile
YÜD’de görülen maddi zarar arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldıracak düzeyde değildir.
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Diğer unsurların etkisi
MADDE 35 – (1) Yapılan incelemede soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tü-

ketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı;
soruşturmaya konu ülkelerde üretilen soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ben-
zer ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

(2) Soruşturma döneminde soruşturmaya konu ürünün ithalatında ve ihracatında Tür-
kiye’de ve soruşturmaya konu ülkelerde ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği
tespit edilmiştir.

(3) İlgili taraflarca, YÜD’ün önemli ölçüde yatırım yaptığı, bunun ise firmanın finansal
performansını olumsuz yönde etkilediği iddia edilmiştir. 2011 yılında düşük düzeyde artan ya-
tırım birim finansal maliyette artışa yol açmıştır. Ancak, birim kârlılıktaki nominal azalma fi-
nansal maliyetteki nominal artışın yaklaşık 8 katı olduğu tespit edildiğinden, finansal maliyet-
teki artışın yatırımlardaki artıştan kaynaklanmadığı belirlenmiştir.

(4) İlgili taraflarca, YÜD’ün finansal giderleri nedeniyle nakit çıkışının arttığı ve zarara
sebep olan hususun nakit akışı olduğu iddia edilmiştir. Ancak, zarar göstergeleri arasında yer
alan nakit akışı hesabı firma geneline ilişkin değil soruşturma konusu ürün kârlılığı ve ürün
amortismanından oluşmaktadır.

(5) İlgili taraflarca, ihracat performansındaki düşüş haricinde YÜD’de maddi zarara
yol açabilecek başka unsur iddia edilmemiştir.

ALTINCI KISIM
Karar

Karar
MADDE 36 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zarar ve her

ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup İthalatta Haksız Rekabeti De-
ğerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei be-
lirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında “daha az vergi kuralı” uygulanarak karşısında belirtilen
oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama
MADDE 37 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

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

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/58)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eği-

tim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve Okul Sütü Programı kapsamında

öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bu-

lunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, ba-

ğımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cu-

ma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılma-

sına ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki özel öğretim kurumları, Programa eşdeğer süt veya süt

ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı

doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karara dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Karar: 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

c) Okul sütü: Yurt içinde üretilen çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun

olarak elde edilen ve ambalajının şekli Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca

belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi

Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/6)’nde tanımlanan yağlı,

sade 200 ml’lik UHT içme sütünü,

ç) Okul sütü komisyonu: İllerde; milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında

il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı

müdürlüğü temsilcilerinden oluşan, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapan,

Programın yürütülmesinden sorumlu olan ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürü-

tülen komisyonu,

d) Program: Okul Sütü Programını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım

Sorumluluk
MADDE 5 – (1) Programın uygulanacağı okullar Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
(2) Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.
(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer
belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

(4) Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması ge-
reken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile
işbirliği yapılarak belirlenir.

(5) İllerde okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara
ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından,
okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

(6) Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bil-
gilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenir.

(7) Öğrencilere ait bilgilerin e-okul sistemine kaydedilmesi, e-okul sistemine giriş ya-
pılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Millî Eğitim Ba-
kanlığınca sağlanır.

(8) Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı
duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından Program dışında tutulur.

(9) Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Millî Eğitim
Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.

(10) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk
gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık
müdürlüklerince yapılır.

(11) Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince
sütlerin her bir partisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi
yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir.

(12) Teknik şartnameye uygun olduğu halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki de-
ğişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak
ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler il okul sütü komisyonlarınca,
öncelik veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilir.

Eğitim ve tanıtım
MADDE 6 – (1) Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve

Programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Ba-
kanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır.

(2) Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar
ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belir-
tildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenir.
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(3) Okul Sütü Programına yönelik ve hazırlanacak olan Okul Sütü Modülünün kulla-
nımı ile ilgili olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler
ile öğrencilerin eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen eğitimciler tarafından ya-
pılır.

(4) Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı
Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 7 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis

edilen ödenekten karşılanır.
(2) İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak okul

sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu,
takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir. Yüklenicilerin
itirazı halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(3) Bakanlık il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme ic-
malini hazırlar.

(4) Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.
Denetim ve idari yaptırımlar
MADDE 8 – (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak

tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-
kanlığı alır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 9 – (1) 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul

Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/35) ile 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/75) yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan
ESHS’ler 15/9/2014 tarihine kadar 6 ncı maddeye uyum sağlar.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yü-

rütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Eylül 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28770 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/195 

Karar No : 2013/153 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı olan dosyasında Ferman ve Bediha 

oğlu, 01/03/1995 doğumlu, Ağrı Hamur Sarıbuğday nüfusunda kayıtlı İlhan Dursun'a 19.07.2013 

tarihli karar tebliğ edilememiş ve kendisinin MERNİS adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından 

ilanen tebligat yapılması gerekmiştir. 

Ayrıntılı bilgileri verilen İlhan Dursun'un Sinan G. ve Özge A. ile birlikte Ilgın C. ve 

Akın Y.yi 19.02.2013 tarihinde yağmaladıkları iddiasıyla mahkememize açılan davada eylemin 

kasten yaralama suçunu oluşturduğu gerekçesiyle mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 

Suça sürüklenen çocuk İlhan Dursun'un mağdur Akın'a karşı işlediği iddia olunan suçtan 

dolayı 5237 Sayılı TCK'nın 86/2, 31/3 maddelerine göre; yargılanmasına devam olunması için 

dosyanın yetkili ve görevli KUŞADASI Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne GÖNDERİLMESİNE, 

karar verilmiştir. 

Bu karara karşı ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak 

olup tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye 

verilecek bir dilekçe veya sözlü beyanın tutanağa geçirilmesiyle Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesine 

itiraz yolu açık olmak üzere ve oy birliğiyle karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 7803 

—— •• —— 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2013/305 

Karar No : 2013/208 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatmi oğlu, 1984 Eriha D.lu 

Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olan İHSAN İDRİS hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet 

suçundan mahkememize dava açılmış, dava sonucunda mahkememiz tarafından görevsizlik kararı 

verilmiş olup, sanık hakkında yargılamanın Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam 

edeceğine dair Gerekçeli kararın 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 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş/olunacağı tebliğ olunur. 7802 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar kurumsal 

lisans, ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen Microsoft, Dynamic CRM CALL, SQL Server, Visio 

Professional markalarına 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 doküman 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 istenilen marka, 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, 27/09/2013 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen marka ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları aynı gün 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. 

 7858/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

E.L.İ Müessese Müdürlüğü Eynez yer altı kontrol şube müdürlüğüne bağlı stok 

sahalarından idare ve piyasa kamyonlarına 1.500.000 ton kömür yüklenmesi hizmet alım işi, 

aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 

45500 Soma/MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 – 613 20 13 

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

2 - İhale konusu hizmetin a) - 

 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı İ.K. No Dosya No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1 

E.L.İ. Müessese Müdürlüğü Eynez yer 

altı kontrol şube Müdürlüğüne bağlı 

stok sahalarından idare ve piyasa 

Kamyonlarına 1.500.000 ton kömür 

yüklenmesi hizmet alım işi 

2013/128901 2013-1635 
03/10/2013 

Saat: 14:00 

360 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası 

Soma/Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111  45500 Soma/ 

Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 

D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih 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 geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

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 7811/1-1 
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JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Teşekkülün; 

a) Adres  : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

c) Elektronik posta adresi : ael@euas.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 
 

a) 

Niteliği ve 

Türü Miktarı İhale Kayıt No Dosya No 

Şartname 

Bedeli İhale Tarihi 

1 Jeneratör 1 Adet 2013-128652 TER-AEL-

2013-0409 

50,00-TL 10/10/2013 

 

b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise 

istekliler belirtecektir  

d) İhale usulü : Açık İhale Usulü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu. 

b) Tarihi ve saati : Yukarıda belirtilen tarihte, Saat : 14:00 

c) İhale Dokümanlarının  

    Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü 

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların İhale dökümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dökümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 

dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80)  

Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak Girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dökümanının satın alındığına dair belge.)  

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 7789/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Tarihi : 03.10.2013  Saat: 14:30:00  İhale Yeri : Satış Sal./Saat: 14:30 

 

S. 

No Deposu Cinsi Boy Adet Ster M3 Parti Muh. Bed. Teminat 

1 Kofçaz Yapr. Yak.Od. 

  

27116 

 

205 40 32679 

2 Dereköy Yapr. Yak.Od. 

  

1913 

 

17 40 2307 

3 Değirmendere Yapr. Yak.Od. 

  

5239 

 

42 40 6314 

4 Kirazpınar Yapr. Yak.Od. 

  

900 

 

7 40 1084 

5 
Gümüşalan 

Depo 
Yapr. Yak.Od. 

  
3907 

 
34 57 6700 

6 Kofçaz Depo Yapr. Yak.Od. 

  

1003 

 

8 57 1720 

7 Kirazpınar Yapr. Yak.Od. 

  

4042 

 

38 60 7299 

8 Dereköy Yapr. Yak.Od. 

  

2859 

 

28 60 5163 

9 Değirmendere Yapr. Yak.Od. 

  

3935 

 

35 60 7103 

TOPLAM 0 50914  414  70369 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı Gümüşalan deposunda, Kofçaz, 

Değirmendere, Dereköy, K. Pınar Or. İçi ist. yerlerinde mevcut 414 parti orman emvallerinden 

yapraklı yapacak emvallerin %40 ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiyenin kalan kısmı aylık %0,6 

vade faizli 9 aya kadar vadeli, ibreliler yapraklı-lif ve yakacak odunların %30 u ile vergiler 

karşılığı peşin bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 aya kadar vadeli olmak üzere limit 

dahili müddetsiz kati banka teminat mektubu karşılığında ve EK - 6 nolu şartnameler uyarınca 

açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 - Açık artırmalı satış 03.10.2013 PERŞEMBE günü saat 14.30 da İşletmemiz 

Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat 

teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş 

sayılırlar.%3 teminatlar saat 14.20 a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

3 - Mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılmaması halinde aylık %1,2 gecikme cezası 

alınır. 

4 - Alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası 

Belgesini, Vergi numaralarını, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz 

etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır. 

5 - Satışa ait İlan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul 

Orman Bölge Müdürlüğü, civar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 

6 - İşletme Müdürlüğümüzce KREDİ KARTI ile satış yapılmaktadır. 

TEL: 0 288 214 29 45 - FAX: 0 288 214 13 75 

BANKA HS. NO. 8021220-5001 KIRKLARELİ ZİRAAT 

BANKA İBAN NO:TR74 0001 0001 0408 0212 2050 01 7790/1-1 
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25.300 ADET HURDA BETON TRAVERS AÇIK ARTIRMA  

YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354-0322 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 6. Bölge Mıntıkasında bulunan 25.300 Adet Hurda 

beton travers, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile, nakliye ve her türlü giderleri alıcıya ait olmak 

üzere, metal bağlantı malzemelerinin sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmek ve herhangi bir atık 

malzeme bırakılmamak kaydıyla Açık Artırma Yöntemi satışı yapılacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen satışımız, Açık İhale Açık Artırma yöntemi ile ihaleye çıkarılmış 

olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına, 01/10/2013 Saat: 14.00’e kadar verilmiş veya Pey sürebilecek yetkilinin katılması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda 

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

6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosundan KDV dâhil 50,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı 

yasalara tabi değildir. 7740/1-1 

—— • —— 

400.000 ADET BESLEME RONDELASI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/126746 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr, 

(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 400.000 Adet Besleme Rondelası (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 
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3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 30/09/2013 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap 

Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKİFBANK ŞUBESİ-TR230001500158007282440204 

5 - KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 7738/1-1 

—— • —— 

İZMİR İLİ, BUCA İLÇESİ, KIZILÇULLU MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET 

TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu 

Mahallesinde bulunan 3.431,00 m2 miktarlı 432 Ada 2 parsel numaralı taşınmaz satılacaktır. Satış 

İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 09.10.2013 Çarşamba günü saat 

14.00 da TCDD 3.Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık 

Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu 432 Ada 2 parsel numaralı taşınmazın geçici teminat miktarı 

400.000,00.-TL (Dörtyüzbin) TL olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 09/10/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 

3.Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 

tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli 

bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası İzmir Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR 36 0001 5001 5800 7295 253088 iban numaralı 

hesabına 500,00.-TL (Beşyüz TL) yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da 

açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 7481/1-1 
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BRANDA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/129623 

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 : 50 adet tenteli vagon için branda, teknik bilgiye göre 

imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 04/10/2013 - Saat 14:30 

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 TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

04/10/2013 günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma 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. 7799/1-1 

—— • —— 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Adana İli, Yüreğir İlçesi,130 Pafta,814 Ada,4 Parsel üzerinde bulunan tescilli taşınmaz 

Kanara Mezbahanesi’nin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na 

’’Gıda ve Yem’in Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik” Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay 

İşlemlerine Dair Yönetmelik” Gıda Hijyeni Yönetmeliği” Hayvansal Gıdaların Resmi konrollerine 

ilişkin özel kuralları belirleyen yönetmelik’’ ile 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Hayvansal Gıdalar için Hijyen Kuralları Yönetmeliğine” uygun hale 

getirilmesi için Betonarme, Makine ve Elektrik, Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin 

hazırlanıp Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı KUDEP 

Şube Müdürlüğü tarafından Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderilip 

gerekli izinlerin alınması inşaat ve yapı kullanma ve çalıştırma izin belgelerinin alınması ile tüm 

inşaatların yapılması ve işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine uygun 

gayri ayni hak tesisi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24278 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 

“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

3 - İsteklilerce avan projeye göre belirlenmiş olan yatırım maliyetinin %3’ü kadar geçici 

teminat mektubu vereceklerdir. 

4 - İhale 23/10/2013 Çarşamba günü saat 14.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Salonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler İhale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı 

Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak 

görebileceklerdir.(İhale Dosya Bedeli 250,00.-TL’dir.) 
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6 - İsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 01/10/2013 Salı 

günü saat 16.00’a kadar aşağıda yazılı belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire 

Başkanlığı’na sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.(Adana Büyükşehir 

Belediyesi 2.Kat) 

a)  Örneğine uygun başvuru dilekçesi 

b) En az 5.000 m2 bina inşaatı işi yaptığına dair iş bitirme belgesi (Bu ihalede benzer iş 

olarak her türlü bina yapımı, onarımı ve tadilatı gibi işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.) 

c)  İmza Sirküleri 

d) İkametgah İlmuhaberi 

e)  Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2013 Yılı 

f) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgesi (Ticaret Sicil Gazetesi) 

g) 2886 Sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı 

h) Mali Durum Bildirisi ve Belgeleri (Banka Referans Mektubu Genel Müdürlük Teyitli 

olacaktır.) 

i) 2009-2013 (5yıl) yıllarına ait (2009 yılından sonra kurulan şirketler için kurulduğu 

yıldan itibaren) gelir/kurumlar vergileri borcu olmadığına dair örnek 2’ye uygun olarak bağlı 

bulundukları vergi dairesinden 2013 yılında alınan belge (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli 

sureti) 

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların 

hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir.) 

k) Yapı Araçları Taahhütnamesi Boru İskele Takımı, Betonyer 1 Adet, Vibratör 1 Adet 

l) Teknik Personel Taahhütnamesi İnşaat Müh. 1 Adet, Makine Müh.1 Adet, Elektrik 

Müh.1 Adet 

m) İsteklilerce hazırlanacak olan avan proje ve keşif özetleri 

n) Halen Taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri 

o) Firmanın faaliyet süresi beyanı ve belgeleri 

p) Son 15 yılda Müteahhit veya Taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri 

r) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı 

s) İhale konusu işe ait teklif edilen yatırım bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış 

nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması 

ş) Dosya alındı makbuzunu vereceklerdir. 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrak tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - Başvuru dosyası yeterlilik komisyonunca incelenmesi sonucunda kapalı teklif usulü ile 

yapılacak ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte 

aşağıda istenilen evrakları 23/10/2013 Çarşamba günü saat 11.30’a kadar Adana Büyükşehir 

Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Adana 

Büyükşehir Belediyesi 2. Kat) 

a)  Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2013 Yılı 

b) İmza Sirküleri 

c)  Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi 
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d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

e)  İsteklilerce belirlenmiş olan Yatırım Maliyetinin %3’ü tutarındaki geçici teminata ait 

alındı belgesi veya Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış Banka Teminat Mektubu 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 7718/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

“SEAŞ Soma Termik Santraline ait 1. ve 2. üniteler 165 MW SKODA (K165-136) marka 

buhar türbinlerinin yüksek basınç, orta basınç kısımları, türbin buhar giriş ve çıkış boruları ve 

türbin buhar giriş kontrol valflerinin, türbin gövde ısıtma ve valf ısıtma hatlarının her türlü işçilik 

ve malzeme firmaya ait olmak üzere sökülebilir yastık tip izolasyonla kaplanması veya içi boş 

termoseramik küreciklerden oluşan ısı yalıtım malzemesiyle kombine edilmiş izolasyonla 

kaplanması ve yangın geciktirici koruma katmanı yapılması hizmet alımı” ihale edileceği ilan 

edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

İhale kayıt numarası : 2013/123541 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik posta adresi : ticaret@seas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi  : 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise) : T.C. Resmi Gazete   11.09.2013 

    Karaelmas Gazetesi   11.09.2013 

3 - Düzeltilen madde: 

11. TEKLİFÇİLER, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yaptığı, ve 

kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbini sökülebilir yastık tip izolasyonla kaplanması işi 

yaptıklarına dair referansları veya yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yaptığı, 

ve kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbininin içi boş termoseramik küreciklerden oluşan 

kombine edilmiş izolasyon kaplama malzemesi ile izolasyonu işi yaptıklarına dair referansları 

sunacaklardır. 

maddesi; 

11. İstekli veya İmalatçıya ait, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 

yaptığı, ve kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbini sökülebilir yastık tip izolasyonla 

kaplanması işi yaptıklarına dair referanslar veya yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde yaptığı, ve kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbininin içi boş termoseramik 

küreciklerden oluşan kombine edilmiş izolasyon kaplama malzemesi ile izolasyonu işi 

yaptıklarına dair referanslar sunulacaktır. 

şeklinde değiştirilmiştir. 7856/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kariyo Ababay Vakfı. 

VAKFEDENLER: Dürin Ababay Kariyo, Sami Kariyo. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.07.2013 tarih, E:2013/281, K:2013/306 

sayılı karar. 

VAKFIN AMACI: Vakıf, kültür, sanat, eğitim, bilim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 

gerçekleştireceği faaliyetlerle; yaratıcı, eleştirel, araştırmacı düşünceyi ve evrensel değerlere 

duyarlı, özgürlükçü, demokratik bakış açısını destekleyerek toplumun gelişimine katkıda 

bulunmayı amaçlar. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU: : Dürin Ababay Kariyo, Sami Kariyo, Visal Ilgaz. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Mütevelli Heyeti’nin belirleyeceği benzere amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7814/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu 'nun 13.02.2013 gün 

ve 239 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet HEKİM'e "6 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 

09.01.2014 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu'nun 01.05.2013 

gün ve 32 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Tahsin KURT'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki 

Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 

kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.08.2013 tarihinde ballanmış olup, ceza 26.08.2014 

tarihinde son bulacaktır. 7817/1-1 

—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Konya İli Ilgın ilçesi nüfusuna kayıtlı 18.03.1979 doğumlu Atila oğlu Mehmet Yalçın 

SUSAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi'nden aldığı Lisans 

diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 12.08.2009 tarihli kararı uyarınca 

düzenlenmiş olan 08.09.2009 tarih ve 1600 seri nolu Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi, Danıştay 

8. Dairesinin 22.03.2013 tarih, 2010/5775 E. ve 2013/2229 K. sayılı kararı uyarınca 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 24.07.2013 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. 

İlanen duyurulur. 7833/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Petrogas Petrol, Gas ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Corporate 

Resources B.V.Şti’nin müştereken sahip bulundukları AR/PPG-CBV/4094 hak sıra numaralı 1 adet 

petrol arama ruhsatını terk için 09.09.2013 tarihinde müştereken müracaat ettikleri 6491 Sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7855/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/11873 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe İstanbul/Kartal 

Adresi Çarşı Mah. Soğanlık Cad. No: 17 Tel-Faks 0 216 377 23 96 – 452 83 55 

Posta Kodu 34876 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Çevre Proje Merkezi Danışmanlık 

Mühendislik İnşaat Taahhüt Dış 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 

Sarıgazi Mah. Atatürk Cad. No: 84/6 

Sancaktepe/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Sultanbeyli V.D./ 249 040 8747  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 782728  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/168063 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol 

Göğüs Hastalıkları Hast. 

Baştabipliği 

İl/İlçe Bursa/Yıldırım 

Adresi 

Ertuğrul Gazi Mah. Ülkü Sok.    

No: 4 

Tel-Faks 224 368 34 50 – 368 34 58 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Bursa Girişim Grubu Taahhüt 

Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 

Ankara Yolu Cad. Tüze İş Merkezi 

No: 36/15 Osmangazi/Bursa 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

191 055 6475  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 73337 

Oda Sicil No: 82769 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

161  

(yüzaltmışbir)  

Gün 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/70039 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Manisa Merkezefendi Devlet 

Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe Manisa/Merkez 

Adresi 

Merkezefendi Mah. İzmir Yolu 

Cad. No: 289-B 

Tel-Faks 236 231 45 87 – 234 60 26 

Posta Kodu 45000 E-Mail satinalma@merkezefendi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ekrem Kandemir-Amisos Bilgisayar  

Adresi 

Erzene Mah. 63 Sok. No: 10/A 

Bornova/İzmir 

 

T.C. Kimlik No. 26945463458  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Bornova V.D./ 495 026 6900  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Esnaf Sicil No: 35-307304 

Oda Sicil No: 11713 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 7863/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
— Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik Cerrahi Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/17)
— Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2013/58)
— Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/7, K: 2011/80 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/3 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2013/3 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


