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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 08/04/2015

Karar No : 384

Milâs ilçesinin coğrafi konumu, Bodrum ve Muğla Adliyelerinin iş ve kadro durumları

birlikte değerlendirilerek,

Milâs Adliyesinin Muğla Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bodrum

Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir.

—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 08/04/2015

Karar No : 387

Oğuzlar ilçesinin coğrafi konumu ile İskilip ve Çorum Adliyelerinin iş ve kadro du-

rumları birlikte değerlendirilerek; 

Oğuzlar ilçesinin İskilip Adliyesi yargı alanından çıkarılarak Çorum Adliyesi yargı ala-

nına bağlanmasına karar verilmiştir.    

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 ‒ 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 21 numaralı
alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (22), (23), (24) ve (25) numaralı alt bentler eklen-
miş, aynı fıkranın (c) bendinin (1), (3), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı bendin (14) numaralı alt bendinde yer alan “cankurtaran (SC)” ibaresi
“ambulans (SC)” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

“22) Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası: Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren
sürücü adaylarına verilen belgedir.”

“23) Net gelir: Basılı kağıt ve plakaların, Karayolları Trafik Kanununun 131 inci mad-
desi kapsamında oluşturulan komisyonca tespit edilen satış fiyatı üzerinden Türkiye Şoförler
ve Otomobilciler Federasyonunun elde ettiği brüt gelirden, basılı kağıtlar için malzeme ve ba-
sım giderleri, bir çift plaka için malzeme (alüminyum levha, boya, reflektif malzeme, şablon
ve atölye giderleri), işçilik, taşıma giderleri ile %18 oranında hesaplanan KDV tutarı düşül-
dükten sonra kalan tutarı ifade eder.”

“24) Sürücü belgesi: 2918 sayılı Kanunda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki
veren belgedir.”

“25) Uluslararası sürücü belgesi: İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına
göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.”

“1) Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan
taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Taksi: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan, insan taşımak
için imal edilmiş bulunan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde
muayenesi ve damgası yapılmış, ücret hesaplama yöntemine uygun tarife yüklenmiş ve tip
onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araçtır.

Taksi Dolmuş: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan
taşımak için imal edilmiş bulunan, adam başına tarifeli ücretle yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari
motorlu araçtır.”

“3) Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma
yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi
aşmayan otobüslere minibüs denir.”

“8) Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santi-
metreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor
gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı
550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtlardır. Elektrik ile
çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan
karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşıma-
larında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.”

“9) Motorlu bisiklet (Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu
ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı
4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 ki-
logramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların
net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.”
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“10) Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği dön-
dürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 kilovatı
geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal
çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa
girer.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında eğitilen sürücü adaylarının teorik ve uy-
gulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak,”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden son-
ra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden kazanın sebep
ve tesiriyle otuz gün içinde ölenlerin kayıtlarını tutmak ve takip eden ayın sonuna kadar kimlik
numaraları ile birlikte elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek,”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine yedinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu kapsamında kiralanan araçlar; 

a) Kiracı adına satın alma hakkının oluştuğu andan itibaren otuz günlük süre içinde
kiracı tarafından aracın kendi adına tescilinin yaptırılmaması veya kiralayana iade edilmemesi,

b) Taraflar arasında yapılan sözleşmede aracın kiracı adına re’sen tescil edileceği hu-
susunda karara varılmış ve kiracıya konu hakkında tebligat yapılmış olması veya adresinde
bulunmadığından tebligatın yapılamadığının belgelenmesi 

halinde finansal kiralama şirketleri tarafından sözleşmenin ekleneceği bir dilekçe ile
trafik tescil kuruluşuna müracaat edilmesi durumunda kiracısı adına re’sen tescil edilir.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, aracın bilgi sistemindeki tescil
kayıtlarına çalındığına dair ilgili birimlerce konulmuş ibarenin bulunması ve çalındığı tarihten
itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat
edilebilir.”

“Çalınan araçların bulunması ve aracın bilgi sistemindeki tescil kayıtlarında bulunan
çalıntı ibaresinin ilgili birimlerce kaldırılmış olması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır,
araç muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırıldıktan sonra aracın tescil dosyası ve bil-
gisayardaki tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme yapılır, araç tescil belgesi ile motorlu araç
trafik belgesi tanzim edilir, durum Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun müm-
kün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildi-
rilir.”

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tescil işlemlerinin gecikmesi, bir yerden diğer bir yere götürülme, prototip veya yol
testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç
edilenlere, geçici belgenin cinsine uygun harcın yatırılmış olması şartıyla ve ilgili maddelerin-
deki esas ve usullere göre geçici trafik belgesi (Ek:10) verilir. Geçici trafik belgesi ve geçici
tescil plakaları, kayıt defterine (Ek:10/A) kaydedilir.”
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“Geçici trafik belgeleri ve bunlara ilişkin diğer belgelerin trafik kuruluşlarında saklanan

suretleri, belgelerin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren iki yıl geçmedikçe imha edilemez.”

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sıra-

sında:

a) Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller

ile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi tarafından kullanıl-

ması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının

mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname

ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi

yasaktır." şeklinde şerh konulur.

b) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bil-

gisayar kayıtlarına "Araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir

sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından

kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, inti-

fasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâ-

letname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya de-

ğiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

c) Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak ama-

cıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında

tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi

ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde

akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, “Özel tertibatının kaldırılması

veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin

kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapıl-

madan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması

halinde, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü

veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kul-

lanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili

kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

ç) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler ta-

rafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine

ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye

kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak

istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim

Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şe-

killerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç ve-

rilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yu-

karıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.

d) Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir en-

gelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük

vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.
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e) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler tarafından
Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların
tescil belgelerine “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi öden-
meden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden
devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

f) Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte
izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten
men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak
üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.”

“Talep halinde, trafik denetleme kuruluşları tarafından engellilerin araçları için ayrılmış
park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, engellilere ve gazilere örneği Ek: 47’de yer alan
park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet
Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 8 ‒ Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 75 ‒ Sürücü belgesi sınıfları ile belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu

araçlar ve özellikleri aşağıda gösterilmiştir:
a) M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kulla-

nacaklara verilir.
b) A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gü-

cünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü
15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

c) A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçme-
yen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli
motosikletleri kullanacaklara verilir.

ç) A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı
geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

d) B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük
taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli mo-
tosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanma-
sında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

e) B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi,
ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetme-
liğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kay-
dıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

f) BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami
yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kul-
lanacaklara verilir.

g) C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500
kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

ğ) C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve
azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı
12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara
takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve
katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.
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h) C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.
ı) CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami

yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kulla-
nacaklara verilir.

i) D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.
j) D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve

azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
k) D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.
l) DE sınıfı sürücü belgesi; D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami

yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
m) F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.
n) G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.
o) K sınıfı sürücü aday belgesi Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sür-

meyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere verilir.”
MADDE 9 ‒ Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 76 ‒ Sürücü belgesi alacakların;
a) Yaş bakımından;
1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler

için 21),
4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 
yaşını bitirmiş olmaları,
b) Deneyim bakımından;
1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı
sürücü belgesine sahip olmaları,
c) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,
ç) 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve

Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları
taşımaları,

d) Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,
e) Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve

191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü
maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suç-
lardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,
g) Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan

sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade
edilmiş olması

zorunludur.
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A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (b) ben-
dinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okulu, astsubay meslek yüksek-
okulu ve astsubay temel kursunda eğitim gören veya buralardan mezun olanlar ile üniversite-
lerin sürücü eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar bakımından A, C, D ve D1 sınıfı
sürücü belgesi için birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen yaş şartı 20 olarak uygulanır ve bu
maddede öngörülen deneyim şartı aranmaz.

Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere Em-
niyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönerge çerçevesinde yapılacak sınavlarda başarılı olan
Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim
kurumlarında öğrenim görenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü
sertifikası verilir. Bu eğitim ve sınavlar; illerde emniyet müdürünün teklifi ve valinin onayı,
merkez teşkilatında ise Trafik Hizmetleri Başkanının teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı
ile yapılır. Merkez teşkilatı, il/ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri ve polis eğitim kurumları,
sürücü eğitimlerini ayrı ayrı ya da birlikte verebilir. İl/ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerince
açılan kurslara eğer varsa o ilde bulunan polis eğitim kurumlarındaki öğrenciler ve personel
ile merkez teşkilatında görevli personel, polis eğitim kurumları tarafından açılan kurslara da,
o il/ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerinde ya da varsa merkez teşkilatında görev yapan per-
sonel katılabilir.

Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma Ge-
nel Komutanlığının belirleyeceği eğitim programları çerçevesinde yapılacak sınavlarda başarılı
olan jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jan-
darma Okullar Komutanlığında öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek
üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bu eğitim ve sınavlar illerde il jandarma komu-
tanlıklarının teklifi ve valinin onayı, merkez teşkilatı için ise Harekât Başkanının teklifi ve
Kurmay Başkanının onayı üzerine oluşturulacak Eğitim Yürütme Kurulları tarafından yapılır.

Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabile-
cekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şart-
larına dair usul ve esaslar, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Mua-
yenelerine Dair Yönetmelikte belirlenir.”

MADDE 10 ‒ Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“G sınıfı hariç diğer sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyen sürücü aday-
larının karayollarında sürmeyi öğrenmek üzere araç kullanabilmeleri için eğitim ve sınavda
kullanılmak üzere ilgili sürücü kurslarından 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yer
alan K Sınıfı Sürücü Aday Belgesini (Ek: 5) almaları zorunludur. K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi
6 ay süreyle geçerlidir.”

MADDE 11 ‒ Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 83 ‒ Zayi edilen veya yıpranan sürücü belgelerinin yenisinin düzenlenmesi

için belge sahibinin dilekçe ile herhangi bir tescil kuruluşuna veya dış temsilciliklerimize mü-
racaat etmesi, sürücü belgesinin geçerlilik süresinin sona ermemiş olması, geçerlilik süresi
sona ermiş ise yenileme şartlarının sağlanmış olması, sürücü belgesi alma şartlarının kaybe-
dilmemiş olması ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur. Zayi veya yıpranma ne-
deni ile sürücü belgesi düzenlenmesi sırasında sürücü belgesinin geçerlilik süresinin uzatılma-
sının talep edilmesi halinde bu Yönetmeliğin 87 nci maddesindeki yenileme şartları aranır.
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Müracaatın yapıldığı tescil kuruluşunca sürücü belgesi ile ilgili bilgisayar kayıtlarından
müracaatın kontrolü yapılır. Ancak, bilgisayar kayıtlarında sürücü belgesi sahibi olduğuna dair
kayıt bulunmayanlar ile beyan ettikleri bilgilerle ilgili kayıtlar arasında farklılık arz edenlerin
durumu ilgili tescil kuruluşundan en seri şekilde sorulur ve alınacak cevaba göre işlem ger-
çekleştirilir.

Müracaatı tamamlananlara sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilme-
leri için 15 gün süreyle geçerli olmak üzere (Ek-50) deki “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici
Belge” verilebilir. Sürücü belgesinin ilgilisine teslim edilmesi ile birlikte geçici belge hükümsüz
sayılır.”

MADDE 12 ‒ Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 85 ‒ Araçları sürme yetkisi;
a) B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
b) F sınıfı sürücü belgesi ile M,
c) G sınıfı sürücü belgesi ile M,
ç) A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
d) A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,
e) A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,
f) B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
g) BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
ğ) C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
h) CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D

sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
ı) C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
i) C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
j) D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
k) DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sı-

nıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
l) D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
m) D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F
sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.”
MADDE 13 ‒ Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 86 ‒ B, C, C1, D ve D1 sınıfı sürücü belgesi sahipleri araçlarını, azami yüklü

ağırlığı 750 kilograma kadar olan (750 kilogram dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler.”
MADDE 14 ‒ Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ve yenilenmesi
Madde 87 ‒ M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl; C1, C1E,

C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.
Belgelerin yenilenmesi işlemleri belge sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna

veya dış temsilciliklerimize müracaat etmesi suretiyle yapılır. Müracaat sırasında;
a) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair

Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
b) Bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hüküm-

lülükle ilgili şartları taşımaları,
c) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şart-

larının gerçekleşmiş olması
gereklidir. Bu şekilde yenilenen sürücü belgeleri için harç alınmaz.
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Yenileme müracaatı sırasında eski sürücü belgesi geri alınır. Müracaatı tamamlananlara
sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilmeleri için 15 gün süreyle geçerli olmak
üzere “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge” (Ek-50) verilebilir. Sürücü belgesinin ilgi-
lisine teslim edilmesi ile birlikte geçici belge hükümsüz sayılır.”

MADDE 15 ‒ Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanılması ve bu bel-
gelerin ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirilmesi

Madde 88 ‒ İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere,
dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar
aşağıda belirtilmiştir:

a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kul-
lanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren
en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış
temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte
yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3) Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü
belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanma-
ları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren
en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü
belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkeler-
den alınan sürücü belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin usul ve
esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müracaat herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yapılabilir.
b) Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Emniyet Genel Mü-

dürlüğünce belirlenir.
c) Sürücü belgesi alacaklarda, 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen eğitim

ve sınav şartı hariç, aynı maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları aynen
aranır. Ancak ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere dip-
lomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanları esas
alınır.

ç) Gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı veya dış temsilciliklerimiz aracılığıyla sürücü bel-
gesinin doğruluğu hakkında inceleme ve araştırma yapılabilir.

d) Geçici olarak alınmış olan yabancı sürücü belgeleri değiştirilmez.
e) Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı

olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili bir anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan sü-
rücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmez.

f) Türk vatandaşlarının Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları
sürücü belgeleri, karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir.
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g) Yabancıların Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları mo-

torlu bisiklet (moped), motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi veya otomobil cinsi

araçları kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri karşılığı olan ülkemiz sürücü belgeleriyle,

diğer araç cinslerini kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri ise ülkemiz B sınıfı sürücü belgesi

ile değiştirilir, ancak bu araçları römork takarak kullanma yetkisi olanların belgeleri ülkemiz

BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Bunların dışındaki sınıf sürücü belgelerinin talep edil-

mesi halinde eğitim ve sınav şartı da aranır.

ğ) Dış ülkelerden sürücü belgesi almış kişilerin ülkemizde farklı bir sınıf sürücü belgesi

alabilmeleri için dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgesini ülkemiz sürücü belgesine

dönüştürmüş olmaları zorunludur. 

Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili

ülkeye gönderilir.

Dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgeleri ile bu maddede belirtilen şartları sağ-

lamadan araç kullananlar hakkında 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden işlem

yapılır.”

MADDE 16 ‒ Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sürücü belgelerinin trafik görevlilerince geri alınması halleri ile şartları

Madde 90 ‒ Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikâr

bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi geçici olarak

geri alınır ve kişiye “sürücü olur” sağlık raporu aldırılır.

Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel bir değişikliğin ola-

bileceğinin kamu kurum veya kuruluşlarınca yazılı olarak bildirilmesi halinde ise kişinin sürücü

belgesi geçici olarak geri alınarak “sürücü olur” sağlık raporu aldırılır.

Sürücü belgeleri geçici olarak geri alınan kişilerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Ara-

nacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan

muayeneleri sonucunda düzenlenen sağlık raporuna göre işlem yapılır. Gerekli sağlık şartları

sağlanmadıkça bu kişilere sürücü belgeleri iade edilmez.

Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir halinin olmadığı veya mevcut olan bu

halin bilahare ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye

iade edilir.

Sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen şartlardan her-

hangi biri mevcut olmadan veya hileli yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması halinde,

bu belge Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca iptal edilir. Bu kişi-

lere aynı madde hükümlerine uygun olarak yeniden motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları

halinde yeni bir sürücü belgesi verilir.”

MADDE 17 ‒ Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Sürücü belgesi sahibinin öldüğünün tespiti halinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ya da

bağlı trafik tescil kuruluşlarınca bilgisayar kayıtlarına şerh konularak sürücü belgesi iptal edilir.

Sürücü belgesi sahibinin öldüğünün tespiti Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden elektronik or-

tamda da yapılabilir.”
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MADDE 18 ‒ Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sürücü belgelerinin şekil ve içeriği
Madde 93 ‒ Sürücü belgeleri Ek-28’deki şekline uygun olarak düzenlenir. Belgelerin

içeriği, üzerinde bulunacak güvenlik unsurları ve fiziksel özellikleri Maliye Bakanlığı ile Darphane
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 19 ‒ Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı solunum havası,
tükürük veya benzeri biyolojik örnekler üzerinden teknik cihazla tespit edilir. Tespit işlemi tek
kullanımlık test kitleri ile yapılır. Bu kitlerle beraber tarih, saat, ölçüm sonucu ve cihaza ait
seri numarasını gösterir çıktı verebilen test cihazları da kullanılabilir. Talep halinde test sonuç
çıktısının bir nüshası sürücüye verilir. Tespit için aranacak olan eşik değerleri, Adalet Bakanlığı
(Adli Tıp Kurumu) ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan-
darma Genel Komutanlığınca müştereken belirlenir.”

“b) Teknik cihazla yapılan test sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı
yönünde pozitif sonuç alınan sürücü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında uyuş-
turucu ya da uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespitinin yapılması amacıyla mahalli za-
bıtaya teslim edilir. Sürücü, Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ceza Muhakemesi Kanununun
75 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde vücudundan kan, tükürük
veya idrar gibi örnekler aldırılmak üzere en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülür. Yapılan tespit sonucunda uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücü hakkında 2918 sayılı Kanun kapsamında
işlem yapılması için mahalli zabıta tarafından ilgili trafik kuruluşuna ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere adli birimlere bilgi verilir. Trafik
kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye 2918 sayılı Ka-
nunun 48 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezası verilerek,
sürücü belgesi beş yıl süreyle geçici olarak geri alınır.”

MADDE 20 ‒ Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesindeki tabloda yer alan “Tehlikeli
madde taşıyan araçlar ve özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna
çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa)” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve bu satırdan sonra gelmek üzere tabloya aşağıdaki şekilde “Özel yük taşıma izin belgesi veya
özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa)” satırı
eklenmiştir.

MADDE 21 ‒ Aynı Yönetmeliğinin 128 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 128 ‒ Karayollarında seyreden araçların yüklü ve yüksüz olarak uyacakları

boyutların ve bu araçların karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecekleri ağır-
lıkların aşağıda belirtilen şartlara uygun olması zorunludur.

a) Azami genişlik 
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Araçların imal tarihine bakılmaksızın birinci fıkrada belirtilen boyutlar ve ağırlıklar
uygulanır.

Ağırlıkların ve boyutların tetkikinde, araçların imal ve monte edilmiş oldukları fabri-
kaca verilen orijinal teknik kapasite değerleri esas alınır. Bu fıkrada belirtilen istisnalar hariç
birinci fıkrada belirlenen ağırlık sınırları ve boyutları üzerinde kapasiteye sahip araçlar için
karayolu uygunluk belgesi verilemez ve bu gibi araçlar tescil edilemez:

a) Çekici araçlarda dingil kapasiteleri, azami dingil ağırlıklarından en çok %20 (dahil)
daha fazla, kurtarıcı, seyyar tamir ve bakım, beton karıştırma ve pompalama makine ve ak-
samlarının monte edilmiş olduğu araçlar ile benzeri özel amaçlı ve özel teçhizatlı araçlarda
dingil kapasiteleri, azami dingil ağırlıklarından en çok %50 (dahil) daha fazla olabilir.

1) Bu araçlar karayolunda seyrederken azami dingil ağırlıkları ile azami yüklü ağırlık
değerleri aşılamaz.

2) Bu araçların tescillerinden sonra yapılacak herhangi bir tadilat ile toleransa neden
olan nitelikleri değiştirildiğinde, bu hüküm kapsamı dışında kalacağından daha önce verilmiş
olan karayolu uygunluk belgesi geçersiz sayılır, tescil işlemi iptal edilerek ilgili diğer hükümler
uygulanır.

3) Bu hususlar verilecek karayolu uygunluk belgesine işlenir. Çekici araçlar için bu
maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklıdır.

b) Özellikle tarım işlerinde kullanılmak için imal edilmiş araçlar ile yol bakım araçları,
kurtarıcı araçlar ve itfaiye araçlarında azami genişlik 3.05 metre olabilir. Bu araçların 2.55 met-
reden fazla genişlikte olanlarına karayolu uygunluk belgesi verilemez ve trafik tescil kuruluş-
larında tescil işlemine tabi tutulamaz. Bu araçların tescilleri ilgili kuruluşlarınca yapılır. Ancak
tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2.55 metre ile 3.05 metre arasında
olan araçlar günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar karayolunda trafiğe çı-
karılamaz. 

Birinci ve üçüncü fıkralardaki boyutlara, ağırlıklara ve istisnalara uygun olan araçlar,
bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen diğer şartlara da uygun olması halinde, normal
tescil işlemine tabi tutulur ve bu sınırlar dahilinde yüklü veya yüksüz olarak karayoluna çıka-
bilir.

Karayolundan başka bir ulaşım imkanının olmadığı, zorunlu ve istisnai hallerde; bu
maddenin birinci fıkrasında belirtilen ölçülerden en az birine uymayan bölünemeyen araç ve
özel yüklerin taşınabilmesi, aşağıdaki şartların sağlanması ve Karayolları Genel Müdürlüğün-
den yüksüz araçlar için “Özel İzin Belgesi”, yüklü araçlar için de “Özel Yük Taşıma İzin Bel-
gesi” alınması suretiyle mümkündür: 

a) Bu yükü taşıyacak aracın seçiminde bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
hükümlerine uygunluğunun sağlanması imkanı aranır. Bu imkanın bulunup bulunmadığı Ka-
rayolları Genel Müdürlüğünce takdir olunur. Bu imkan bulunmadığı takdirde taşıma sırasında
yol ve köprülerin durumunun göz önünde bulundurularak trafik güvenliğinin tehlikeye düşü-
rülmemesi ve gösterilecek güzergah üzerinde, istenecek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması
zorunludur.

b) Karayolunda trafiğe çıkışın yüksüz, devamlı olarak yapılmasının gerekli görülmesi
halinde bu işe ayrılacak her bir araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergâh ile süre be-
lirtilerek süreli Özel İzin Belgesinin, karayolunda trafiğe çıkışın yüklü olarak yapılması halinde
ise bu işe ayrılacak araç yarı römorklu araç veya katar için güzergâh, taşıma sınırları ve şartları
ile taşıma zamanı belirtilerek her çıkış için ayrı ayrı Özel Yük Taşıma İzin Belgesinin alınması
zorunludur.
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c) Ölçü ve boyutlar bakımından bölünemez niteliği taşıyan özel yüklerin taşınması; bu

maddenin birinci fıkrası (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen toplam ağırlıkları

geçmemek, yüke uygun araç veya araçlar seçilmesi kaydıyla mümkündür. Bu madde belirtilen

hususlara ilişkin başka bir ihlale neden olmamak şartıyla aynı yükten birden fazla yükleme ya-

pılabilir.

d) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlı-

ğına ait araçlar ve bölünemeyen özel yükler ile yangın, sel, deprem, tabii afet ve benzeri du-

rumlarda kullanılan araçlar ve bölünemeyen özel yükler için bu fıkra ve beşinci fıkraya göre

Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekli değildir. Ancak bu araçların trafiğe çı-

kışları ve bölünemeyen özel yüklerin taşınması sırasında yol, köprü ve sanat yapılarının duru-

munun göz önünde tutulması, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi ve belirlenen gü-

zergâh üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin kendi birimlerince alınması mecburidir.

e) Özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesi ile trafiğe çıkacak araçlar üzerinde,

izin belgelerinde gösterilen özel işaretlerin sürekli olarak bulundurulması ve özel şartların sağ-

lanması zorunludur.

Tescilli veya tescilsiz olup, yüksüz olarak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen öl-

çülerden en az birine uymayan araç, yarı römorklu araç, katar, iş makineleri ve benzerlerinin

karayolunda trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğünden, bu maddenin beşinci fıkra-

sında belirtilen esaslara göre “Özel İzin Belgesi” alınması mecburidir. Bu maddenin üçüncü

fıkrası (b) bendi ve dördüncü fıkrası bu hükmün dışındadır. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerinden en az birine uymayan ancak bu maddenin

beşinci ve altıncı fıkralarına göre özel yük taşıma izin belgesi alarak taşıma yapabilecek veya

özel izin belgesi alarak karayoluna çıkabilecek araç, yarı römork ve römorkların, bunların yüklü

veya yüksüz olarak trafiğe her çıkarılışlarında Karayolları Genel Müdürlüğünden özel yük ta-

şıma izin belgesi veya özel izin belgesi alınması gerektiği karayolu uygunluk belgesine ve

tescil işlemi sırasında ise trafik belgesine işlenir.

Karayolu güzergâhları üzerinde kış hizmetleri amacı ile seyreden, yolun yapım ve ba-

kımından sorumlu kuruma ait araçlarla kurum adına çalışan araçlar hizmetin gereği beraber

veya ayrı ayrı çalıştırdıkları tuz serici, ön-yan kar bıçağı, kar rotatifi ve benzeri ataşmanlarla

azami genişlikleri birinci fıkrada belirtilen ölçüleri geçebileceği gibi, saatte 70 km/s hızı geç-

memeleri kaydıyla azami yüklü ağırlıklarının üzerinde yükleme yapılabilir. 

Özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesi alınması gereken araçlar, izin alın-

madan veya izin şartlarına uymadan karayoluna çıkarıldığında trafikten men edilir.

Araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller, ağırlık ve boyut kontrolü usul ve esasları

ile tartı toleransları konusunda Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Bo-

yut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 22 ‒ Aynı Yönetmeliğin 141 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar;

1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için

kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,

2) Organ ve doku nakil araçları,

3) İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,
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4) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden
zabıta araçları,

5) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza
yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar,

6) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile
acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar,

7) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,
8) Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar,”
“c) Geçiş üstünlüğü hakkının kullanılması esasları;
Özel amaçlı taşıtlardan ambulans ve itfaiye araçları ile organ ve doku nakil araçları,

emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılan, boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle tanınan
geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan araçlar dışındaki ayırım işareti bulunmayan
ancak, geçiş üstünlüğüne sahip olan diğer araçlardan,

1) Geçiş üstünlüğü hakkını kullanması gereken güvenlik ve asayiş hizmetlerinde kul-
lanılanlar gerektiğinde derhal söktürülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti ve devamlı olarak da
görülmeyen kısımlarda sesli ihbar işareti bulundurmak zorundadır.

2) Ambulans ve organ ve doku nakil araçları dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan veya
organ ve doku naklinde kullanılan; ancak geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretiyle
belirlenmemiş olan araçların sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını, gereksiz olmamak şartı ile
kendilerine taşıt yolu üzerinde yer açılmasını sağlamak üzere yeterli şekilde ses cihazlarını ve
ışıklı işaretlerini kullanarak, gerektiğinde el ve kol işareti yaparak, karayolunu kullananları
uyarmak suretiyle kullanır.

Bu hakkı gereksiz yere kullananlar hakkında Karayolları Trafik Kanununa göre işlem
yapılmakla birlikte Türk Ceza Kanunu hükümleri de uygulanır.”

“d) Geçiş üstünlüğü olan araçların uyarı işaretleri;
1) Işıklı uyarı işareti,
Ambulanslarda, organ ve doku nakil araçlarında, trafik ve genel zabıtaya ait araçlarda

mavi-kırmızı veya mavi, Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine tahsis
edilen araçlarında mavi, itfaiye ve afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlarda
kırmızı renk ve ışık veren ve normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli veya
aralıklı yanıp sönen lambalı cihazlardır.

2) Sesli uyarı işareti,
Araçların üzerinde veya görülmeyen kısımlarında bulunan canavar düdüğü, siren veya

çan gibi en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazlardır.
Sesler, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlarda devamlı aynı notadan,

diğerlerinde değişik notaların seslendirilmesi şeklindedir.
3) Ambulans ve organ ve doku nakil araçları dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan araç-

ların bu amaçla kullanılacak ses ve ışık cihazları hakkında bu maddenin (c) bendinin (2) numaralı
alt bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 23 ‒ Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Trafik kural ihlallerine istinaden verilen idari yaptırımlara itiraz ve bu davalara
bakacak mahkemeler

Madde 160 ‒ 2918 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevlilerin ve trafik tescil
kuruluşlarının yetkilendirildiği haller hariç olmak üzere, sürücü belgelerinin geri alınmasına
ve iptaline sulh ceza hakimlikleri karar verir.

17 Nisan 2015 – Sayı : 29329                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



2918 sayılı Kanunda yer alan idarî yaptırımlara yapılan itirazlarda, 5326 sayılı Kaba-

hatler Kanunu hükümleri uygulanır.

2918 sayılı Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla bir-

leştirilemez.

Askerî araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davala-

rına da bu mahkemelerde bakılır.

Askerî görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askerî araç sürücülerinin asker kişi-

lere karşı işledikleri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî

Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri saklıdır.”

MADDE 24 ‒ Aynı Yönetmeliğin 161 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Trafik idari para cezası karar tutanağı ve mülki amire sevk tutanağı düzenlenmesi

Madde 161 ‒ Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik kural ve yasaklarını ihlal eden-

ler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik zabıtası personeli ile bu Yönetmeliğin 7 nci

maddesindeki esaslara uygun olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün diğer birimlerinde görevli

emniyet hizmetleri sınıfı personeli ve Jandarma Genel Komutanlığının bu Yönetmeliğin 8 inci

maddesi esaslarına göre yetkili kıldığı personel tarafından trafik idari para cezası karar tutanağı

ve/veya mülki amire sevk tutanağı düzenlenir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kıldığı personeli tarafından Karayolları Trafik

Kanununun 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerine, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine

ve 65 inci maddesine aykırı hareket edenler hakkında idari para cezasına dair tutanak düzen-

lenir. Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural

ihlallerinin tespiti halinde ise, durum bir yazı ile gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik

kuruluşuna bildirilir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkili kıldığı personeli tarafından

Karayolları Trafik Kanununun 35 ve 65 inci maddelerine aykırı hareket edenler hakkında idari

para cezasına dair tutanak düzenlenir.

Tutanaklar, mülki amire sevk edilenler için mülki amire sevk tutanağı, para cezaları

için trafik idari para cezası karar tutanağı olmak üzere iki şekilde olur.

Tutanakların düzenlenmesine ve yapılacak diğer işlemlere ait uygulamalar, 6/4/2011

tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakla-

rının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmelik hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 25 ‒ Aynı Yönetmeliğin 162 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 162 ‒ Tutanak düzenleyenler;

a) Tutanaklara bağlı olduğu birimin adı bulunan kaşe damgayı basmak, bastırmak ve

birimin adını yazmak,

b) Tutanaklara adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bil-

giler bulunan kaşe damgayı her nüshasına basarak imza etmek,

c) Tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana tutanağı imza ettirmek ve bir

nüshasını vermek,

ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” şeklinde not düşmek,
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d) Tescil plakasına düzenlenecek idari para cezaları için Kanunun 116 ncı maddesi doğ-

rultusunda hareket etmek

ile yükümlüdürler.

Olaya el koyanların birden fazla olması halinde mülki amire sevk tutanağı en az iki gö-

revli tarafından imzalanır.

Trafik idari para cezası karar tutanakları, kesinleşme tarihinden itibaren takip ve tahsili

için Maliye Bakanlığınca belirlenecek birime veya kuruma gönderilir. Tutanaklara ilişkin bil-

gilerin Maliye Bakanlığına elektronik ortamda bildirilmesi halinde ayrıca suret gönderilmez.

Ceza puanlamasına esas olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Ge-

nel Müdürlüğü yetkililerince düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarının kaydedil-

diği listeler ilgili trafik denetleme birimine gönderilir. Tutanakların bu kurumlarca elektronik

ortamda sisteme aktarılabilmesi halinde ayrıca suret gönderilmez.”

MADDE 26 ‒ Aynı Yönetmeliğin 164 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Trafik idarî para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dai-

relerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığı

ile ödenebilir.”

“Trafik idari para cezaları kredi kartı ile de ödenebilir. Bankalar ile PTT tarafından

tahsil edilen paralar ile kredi kartı ile yapılan tahsilâtın muhasebe birimi hesaplarına aktarılma

süresi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 27 ‒ Aynı Yönetmeliğin 165 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna

göre teselsül ettirilmiştir.

“Trafik idari para cezalarının tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi

gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplan-

masında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını

geçemez.”

“Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde;

dörtte bir oranında indirim yapılır. Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait ol-

maması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dairesince

ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda idarî para cezasının kalan kıs-

mının tamamı tahsil edilir.”

MADDE 28 ‒ Aynı Yönetmeliğin 167 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 167 ‒ Karayolları Trafik Kanununun kural ihlali saydığı fiilden dolayı hakla-

rında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için "Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı

Cetveli"nde (Ek:35) belirlenen ceza puanları verilir ve bu ceza puanları Emniyet Genel Mü-

dürlüğü PolNet bilgi sistemine kaydedilir.

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde;

a) Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin, sürücü belgeleri 2 ay süre

ile geri alınır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine göre

tabi tutulacakları eğitimi tamamladıklarını belgeleyen sürücülerin sürücü belgeleri geri alma

süresi sonunda iade edilir.
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b) Toplam 100 ceza puanını ikinci defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri

4 ay süre ile geri alınarak, tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının

muayenesi sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmadığını belgeleyen sürücülerin

belgeleri, geri alma süresi sonunda iade edilir.

c) Toplam 100 ceza puanını üçüncü defa aştığı tespit edilen sürücüler bu konuda dü-

zenlenecek bir tutanakla sulh ceza hakimliklerine sevk edilir ve mahkeme kararına göre işlem

tesis edilir.

100 ceza puanına ulaşıldığı tarihte bu puanın üstünde tespit edilen ceza puanı sayıları

daha sonraki ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmaz.

100 ceza puanını doldurduğu tarih ile sürücü belgesinin geri alınma işleminin başlatıl-

dığı tarihler arasında araç kullanarak ceza puanı alan sürücülerin almış oldukları bu ceza pu-

anları daha sonraki ceza puanı hesaplamasında da değerlendirmeye alınır.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sü-

rücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından 1 yıl süre ile geri alınır. İlgili trafik zabıtasınca bilgi-

sayar kayıtlarına gerekli şerhler düşülür.

Sürücü belgesinin sürücünün yanında olmaması ya da başka nedenlerle işlem yapıldığı

sırada geri alınamaması halinde bilgisayar kayıtlarında geri alma işlemi yapılarak gerekli şerhler

düşülür. Ayrıca sürücü hakkında Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine

istinaden gerekli işlem yapılır.

Sürücü belgeleri geçici olarak geri alınırken durum bir tutanakla tespit edilir ve süresi

sonunda imza karşılığı teslim edilir.

Geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında 2918 sayılı Kanunun

36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine istinaden işlem yapılır.”

MADDE 29 ‒ Aynı Yönetmeliğin 168 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 168 ‒ Sürücü belgesi alındıktan sonra çeşitli suçlardan mahkûm olanların sü-

rücü belgelerinin geri alınması ile mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca sürücü bel-

gelerinin geri alınmasına ilişkin verilen kararların uygulanması hakkında yapılacak işlemler

aşağıda gösterilmiştir.

a) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca kişinin sürücü belgesinin geri alın-

masına karar verilmesi halinde; geçici geri alma hükmünün uygulanması, varsa hürriyeti bağ-

layıcı ceza hükümlerinin infazından sonra uygulanır. Geri alma işlemleri; belgenin verildiği

veya belge sahibinin ikametgâh ve işyerinin bulunduğu yerdeki mahalli zabıta ile trafik zabıtası

tarafından işbirliği halinde yürütülür ve bu geri alma işlemleri durumun ilgiliye tebliğinden iti-

baren başlar. Ayrıca, sürücü belgesinin geri alınmasına dair karar trafik kuruluşuna ulaştığı ta-

rihten itibaren sürücü belgesinin geri alınması yönünde bilgisayar kayıtlarına da şerh düşülür.

b) Sürücü belgesi sahibinin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun

188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Ka-

nununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında ve 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Si-

lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden

fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giymesi halinde, bu suçlara ilişkin kayıtlar adli sicilin-

den silininceye kadar sürücü belgesi geri alınır.”
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MADDE 30 ‒ Aynı Yönetmeliğin 176 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesi kapsamında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler

Federasyonu tarafından satışı yapılan basılı kağıt ve plakalardan elde edilen net gelirin %60’ı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından her yıl Şubat ayı sonuna kadar Em-

niyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı Muhasebe Birimi

hesabına yatırılır. Kalan gelir Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna aittir.”

MADDE 31 ‒ Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Aday sürücülük

Ek Madde 3 ‒ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi

alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi

alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi,

b) 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,

c) 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi,

d) 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üze-

rinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması

durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam

etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik

değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını

gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri

kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.”

MADDE 32 ‒ Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 10 ‒ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

a) A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,

b) A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,

c) B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,

ç) C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,

d) D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü

belgesi,

e) E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1,

C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,

f) E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1,

D ve F sınıfı sürücü belgesi,

g) F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,

ğ) G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi

olarak değiştirilirler.
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Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç
kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikaları yeni sınıf sürücü belgeleri ile
değiştirilirken yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresi eklenir. Sürücü kursuna kayıt yaptırmış
olanlar için de bu fıkra hükmü uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce motorlu taşıt sürücü sertifikası sahibi olan-
lar ile sürücü kurslarına kayıt yaptırmış olanlar için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sürücü belgesi sahibi olanlar, sürücü bel-
gelerini belirlenen süre içerisinde değiştirinceye kadar, sahip oldukları sürücü belgesi sınıfının
birinci fıkrada belirtilen karşılığı olan sınıf ile kullanılan araçları sürmeye yetkilidir.

“H” sınıfı sürücü belgeleri, engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A”
veya “B” sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Değiştirme işlemi sırasında sağlık raporu istenir.
Engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, Sürücü Adayları ve Sürü-
cülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan listeden
belirlenerek kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre
değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamam-
lanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.

Sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için;
a) İlgililerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine

Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
b) İlgililerin bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen

hükümlülükle ilgili şartları taşımaları,
c) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şart-

larının gerçekleşmiş olması
gereklidir.
Bu madde kapsamında yapılacak değiştirme işlemlerinden harç alınmaz. Ancak indi-

rimli değerli kâğıt bedeli olarak 13 Türk Lirası ve 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin
son fıkrası kapsamında da 2 Türk Lirası bedel ödenir.

Belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak, il-
gililerin başvuruları halinde, gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ödendikten sonra
kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgeleri verilir. Ancak,
sürücü belgeleri çeşitli nedenlerle geri alınmış olanlar ile mücbir sebeplerle sürücü belgelerini
bu madde kapsamında belirlenen sürelerde değiştirmeyenlerden de belgelerinin değiştirilmesi
sırasında harç alınmaz.

Değiştirilen eski tip sürücü belgelerinin geri alınması, saklanması ve imhası ile değerli
kağıt bedellerinin zimmet kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Ba-
kanlığınca müştereken belirlenir.”

MADDE 33 ‒ Aynı Yönetmeliğin;
a) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi “en-

gelliler” olarak,
b) 74 üncü maddesindeki “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak,
c) 115 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (14) numaralı alt bendinde yer

alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin” olarak,
ç) 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan

“özürlülere” ibaresi “engellilere” olarak,
d) 149 uncu maddesinin başlığında yer alan “Özürlü, Hasta ve Sakat” ibaresi “Hasta

ve Engelli” olarak,

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2015 – Sayı : 29329



e) 149 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “özürlülerin” ibaresi
“engellilerin” olarak,

f) Geçici 6 ncı maddesinin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli” olarak,
g) Geçici 6 ncı maddesinde yer alan “özürlülere” ibareleri “engellilere”, “özürlülük”

ibaresi “engellilik”, “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak,
ğ) Ek:47’nin ön yüzünde yer alan “ÖZÜRLÜLER İÇİN PARK KARTI” ifadesi “En-

gelliler İçin Park Kartı”, arka yüzünde yer alan “Özürlülere” ifadesi “Engellilere” olarak,
h) SÜRÜCÜLERE UYGULANACAK CEZA PUAN CETVELİ’nin (ek: 35) TRAFİK

KURAL İHLALİNİN KONUSU sütununun 61/o Kanun Maddesi satırında yer alan “özürlü-
lerin” ibaresi “engellilerin” olarak

değiştirilmiştir.
MADDE 34 ‒ Aynı Yönetmeliğin ekindeki “Sürücü Belgesi Müracaat Formu (Ek-18)”

ve “Sürücü Belgesi (Ek-28)” ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe “Sürücü Belgesi
Yerine Geçen Geçici Belge (Ek-50)” eklenmiştir.

MADDE 35 ‒ Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan;
a) Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı Cetveli (Ek-35)’nin 39/1-a ve 39/1-b maddele-

rine ilişkin satırlar yürürlükten kaldırılmış,
b) Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı Cetveli (Ek-35)’nin 34 üncü maddeye ilişkin

satırından sonra gelmek üzere 39/2 nci maddeye ilişkin aşağıdaki satır eklenmiş,

c) Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı Cetveli (Ek-35)’nin 48/5 inci maddeye ilişkin
satırından sonra gelmek üzere 48/8 ve 48/9 uncu maddelerine ilişkin aşağıdaki satırlar eklen-
miştir.

MADDE 36 ‒ Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan;
a) EK:26,
b) K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi Kayıt Defteri Ek:27,
c) Sürücü Belgesi Sicil Kayıt Defteri Ek:29,
yürürlükten kaldırılmış,
ç) Ek:14’ün birinci sütununun onaltıncı satırında yer alan “13” ibaresi “16” olarak de-

ğiştirilmiştir.
MADDE 37 ‒ Bu Yönetmeliğin;
a) 8 inci maddesi, 9 uncu maddesi ile değiştirilen 76 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü

ve altıncı fıkraları, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 31, 32, 34 üncü maddeleri, 35 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 36 ncı maddesinin (c) bendi 1/1/2016 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 38 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.

17 Nisan 2015 – Sayı : 29329                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2015 – Sayı : 29329



17 Nisan 2015 – Sayı : 29329                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2015 – Sayı : 29329



Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA 

VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli

bir şekilde yürütülebilmesi için aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğ-
retmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurum-

larına aday öğretmen ve öğretmen olarak atanacaklar ile hâlihazırda bu eğitim kurumlarında
görev yapan aday öğretmen ve öğretmenleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday öğretmen: Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğret-

menliğe ilk defa atama suretiyle atananları,
b) Adaylık süreci: Adaylık süresinin tamamı veya bir kısmıyla ilgili olarak başlangı-

cından sonuçlanıncaya kadar yapılan performans değerlendirmesi, sınav ve sonrasına ilişkin
uygulamalar dizisini,

c) Alan: Bakanlık tarafından belirlenen ve aday öğretmen ve öğretmenlerin mezun ol-
dukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları, 

ç) Alan değişikliği: Öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenen ve mezun oldukları yüksek-
öğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişlerini,

d) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
e) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
f) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğret-

meni, 
g) Değerlendirme: Öğretmenlerin Ek-3 Performans Değerlendirme Formunda yer alan

kriterlere göre sayısal değerlerle ölçülerek başarı düzeylerinin belirlenmesini,
ğ) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
h) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatilinin bitiminden

ders kesimine kadar geçen süreyi,
ı) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faali-

yetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için
program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci
adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme,
rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
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i) Eğitim kurumu yöneticisi: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın

eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı

Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci

görev kapsamında yürütenleri,

j) Hizmet alanı: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında her derece ve türdeki

eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları,

k) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi,

ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren ve

Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde belirtilenlerin gruplandırılmasıyla oluşturulan bölgeleri,

l) Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan

görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile

çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamını,

m) Hizmet süresi: Atama veya yer değiştirmede esas alınan ve ne şekilde hesaplanacağı

bu Yönetmelikte düzenlenen çalışma süresini,

n) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ve 652 sayılı

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

37 nci maddesine göre yapılan yönetici görevlendirmesini,

o) KPSS: Öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ö) Norm kadro: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim ku-

rumlarında alanlar itibarıyla bulunması gereken öğretmen sayısını,

p) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar

geçen süreyi,

r) Öğretmen: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları

ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere ilgili mevzuatı çerçeve-

sinde öğretmen kadrosuna atananları,

s) Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli bi-

çimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri, tutum ve değerleri,

ş) Özel öğretim kurumları: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka-

nunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü eğitim kurumunu, 

t) Pedagojik formasyon: Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çer-

çevesinde açılan ve öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,

u) Performans: Aday öğretmenin görev ve sorumlulukları, atandığı eğitim kurumunun

özellikleri ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri

çerçevesinde oluşturulmuş mesleki ölçütler bağlamında gösterilen başarı düzeyini,

ü) Sınav: Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı,

v) Yer değiştirme: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçeve-

sinde görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yapılan atamayı,

y) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

z) Zorunlu çalışma yükümlülüğü: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hizmet

bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bu Yönetmelikte belirtilen sürelerde

zorunlu olarak çalışmalarını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmen Atamaları

Atama şartları
MADDE 5 – (1) Öğretmenlik mesleğine aday öğretmen olarak girilir.
(2) Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci mad-

desinde belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır;
a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların

tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,
b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen pe-
dagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,

c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt için-
deki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,

ç) İlk atama kapsamında atanacakların, KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen
taban puan ve üzerinde puan almış olmaları,

d) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza alınmamış olması.

Atama usulleri
MADDE 6 – (1) Öğretmen kadrolarına atama usulleri şunlardır:
a) İlk atama, 
b) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama,
c) Millî sporcuların ataması,
ç) Engellilerin ataması.
(2) Başvurularda; ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama usulle-

rinden yalnızca biri tercih edilebilir. 
İlk atama
MADDE 7 – (1) Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan 5 inci

maddede belirtilen atama şartlarını taşıyanlar, aday öğretmenliğe atanmak üzere ilk atama kap-
samında başvurabilir.

(2) Aday veya asıl Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında görev yapanlar, Devlet memuru olarak görev yapmakta iken kendi istekleriyle
bu görevlerinden ayrılanlar ile aday öğretmenlik veya aday memurluk döneminde başarısız ol-
maları nedeniyle görevine son verilenler, 5 inci maddede belirtilen atama şartlarını taşımaları
kaydıyla ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilir.

(3) Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden atama ve kurumlar
arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri hâlinde
ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilir. 

Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama
MADDE 8 – (1) Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce eğitim ve öğretim

hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla,
öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir.

(2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman,
araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun
oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama
yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsa-
mında başvurabilir.
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(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen görev yapmakta olanlar, daha önce eğitim ve
öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması
şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir. 

(4) Devlet üniversitelerinde hâlen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi,
öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun
oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama
yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden
atama kapsamında başvurabilir.

Millî sporcuların ataması
MADDE 9 – (1) Millî sporculardan; 
a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları

(Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde
yarışmalarda ilk üç dereceye girenler,

b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya
ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Kon-
seyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on
kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar,

öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin ikinci
fıkrasının (ç) bendinde öngörülen sınav şartı aranmaksızın beden eğitimi alanında aday öğret-
menliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda yapılacak atamalar, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yapılır. 

Engellilerin ataması
MADDE 10 – (1) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulu-

nanlar hariç olmak üzere, engellilerin öğretmenliğe atamaları, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve
Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yapılır.

(2) Bu madde kapsamında öğretmenliğe atanacakların; öğrenim durumu yönünden me-
zuniyetinin atanacağı alan öğretmenliğine uygun olması ve eğitim fakülteleri dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından mezun olanların Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon
eğitimi programını başarıyla tamamlanmış olması, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olanların ise yükseköğrenimlerinin ve pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması gerekir.

(3) Engelli adayların, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Özürlülük  Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelikte belirtilen sağlık kurumlarından rapor almaları ve engellilik durumlarının baş-
vurdukları alan itibarıyla öğretmenlik yapmaya elverişli olması gerekir.

(4) Bakanlığa atama izni verilen kadro sayısı ile sınırlı olmak üzere, illere ve alanlara
göre atama yapılacak engelli öğretmen sayıları, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundu-
rularak Bakanlıkça belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 11- (1) Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1’i yeniden atama

ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır.
(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında

kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında
ayrılan kontenjanın en fazla %10’u millî sporcuların atamalarında kullanılır.
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(3) İl millî eğitim müdürlükleri Bakanlıkça tahsis edilen kontenjanları, alanlar itibarıyla
öğretmen ihtiyacına göre altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarından başlamak suretiyle
dağıtır ve Bakanlığa bildirir.

(4) Atama usullerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru
olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama usullerine ve
alanlara aktarılabilir. 

Duyuru, başvuru ve tercihler
MADDE 12- (1) Aday öğretmenliğe atanacaklar, bu Yönetmelikte ve Bakanlıkça ya-

pılan duyuruda belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, alanlar itibarıyla başvuranlar arasından
KPSS sınav sonuçlarına göre belirlenir.

(2) İlk atama yoluyla aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe atama duyurusu Bakanlığın
internet sitesinde yapılır. Duyuruda; aday öğretmenliğe/öğretmenliğe başvuracaklarda aranacak
şartlar ve istenecek belgeler, atama usullerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, aday
öğretmenliğe/öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türleri ve taban puanlar, başvuru yeri
ve süresi ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir.

(3) Başvurular, elektronik ortamda yapılır ve başvuru çıktısı, istenen belgelerle birlikte
il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarına onaylatılır. Yapılan
inceleme sonucunda hatalı veya eksik olduğu görülen başvurular ilgili millî eğitim müdürlük-
lerince reddedilir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 40 ter-
cihte bulunabilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini
de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yer-
leştirilemedikleri takdirde ataması yapılmaz.

(5) Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün
hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu
süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar, yeniden baş-
vuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatır.

(6) Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için
başvuruda bulunabilir.

(7) Öğretmenlikten ayrılmış olanlar; 
a) Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana, 
b) Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen ka-

rarnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnızca öğrenimleri itibarıyla atanabile-
cekleri alana,

c) Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri
alana,

yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilir.
(8) Adaylar başvuru işlemlerini şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet

verdikleri kişilere de yaptırabilir.
Atamalar
MADDE 13 – (1) İlk atama kapsamında aday öğretmenliğe/öğretmenliğe yapılacak

atamalar, KPSS puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar
dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Puan eşitliği hâlinde atanacak aday bilgisayar ku-
rası ile belirlenir.
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(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamalar, 657 sayılı Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken temel
askerlik eğitimlerini müteakip, Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 sayılı
Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri
dâhil olmak üzere Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri
ile devlet üniversitelerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve
uzman olarak geçirilen hizmet süreleri toplamı fazla olandan başlamak üzere, tercihler de dik-
kate alınarak ilan edilen kontenjan sınırlılığında elektronik ortamda yapılır. Bu sürelerin eşitliği
hâlinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır;
eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(3) Millî sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca
belirlenen sıralamaya göre yapılır. 

(4) Engellilerin atamaları, ilgili mevzuatına göre yapılan sınavda alınan puan üstünlü-
ğüne göre adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Puan eşitliği hâlinde atanacak aday
bilgisayar kurası ile belirlenir.

Tebligat ve göreve başlatma işlemleri
MADDE 14 – (1) Atamalar, yapıldığı tarihten itibaren Bakanlık internet sitesinde du-

yurulur. Tebligat, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elek-
tronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın
yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belir-
tilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.

(2) Göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuran adaylardan
kimlik, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı ve askerlik durumu beyanları dışında duyuruda belir-
tilen diğer belgeleri eksiksiz ve uygun olanlar göreve başlatılır. Beyanları, ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarından doğrulanmayanlar ile kendilerinden alınan bilgi ve belgelerde atamaya engel
hâli olduğu tespit edilenler göreve başlatılmaz; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler
ise değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

(3) Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşla-
rından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ata-
ması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aday Öğretmenlik İşlemleri

Adaylık işlemleri 
MADDE 15 – (1) Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değer-

lendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı
veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.

(2) Aday öğretmenlerin; atama ve intibak işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü,
performans değerlendirmeleri, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına
ilişkin iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yü-
rütülür. 

Performans değerlendirmesi
MADDE 16 – (1) Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim orta-

mında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden,
göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2015 – Sayı : 29329



tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce gö-
revlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eği-
tim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur. Değerlendiriciler birden
fazla aday öğretmenin performansını değerlendirebilir; ancak, aynı değerlendirici birden fazla
sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez.

(2) İlk değerlendirme aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu
müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılır. İkinci değerlendirme
aynı şekilde, üçüncü değerlendirme ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman
öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılır.

(3) Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi ya-
pan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız
izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğret-
menlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde iki ay fiilen öğ-
retmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen nedenlerle performans değerlendirmesi için öngörülen as-
gari çalışma süresinden daha az süre görevde bulunanların değerlendirmeleri takip eden dö-
nemde/dönemlerde yapılır.

(5) Değerlendiricilerden biri ya da birden fazlasının bulunmadığı hallerde; 
a) Maarif müfettişi yerine il millî eğitim müdürü tarafından, il millî eğitim müdür yar-

dımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, il ve ilçe millî eğitim şube müdürleri ve şahsa bağlı eğitim
uzmanları,

b) Eğitim kurumu müdürü yerine ilçe millî eğitim müdürü tarafından, ilçe millî eğitim
müdürlüğüne bağlı diğer eğitim kurumları yöneticileri, 

c) Danışman öğretmenin yerine eğitim kurumu müdürü tarafından eğitim kurumundaki
diğer öğretmenler, eğitim kurumunda danışman öğretmen olarak görevlendirilecek öğretmen
bulunmaması halinde ise ilçe millî eğitim müdürü tarafından aynı ilçede görev yapan diğer öğ-
retmenler,

arasından resen görevlendirme yapılır. 
(6) Bir dönemde kesintisiz iki ayı geçen rapor veya izin kullanma gibi hâllerden dolayı

değerlendirme yapamayacaklar ile ölüm, devlet memurluğundan çıkarılma, istifa, görevden
uzaklaştırılma, yer değiştirme ve benzeri nedenlerle değerlendirme yapamayacakların yerine
beşinci fıkradaki usulle görevlendirme yapılır.

(7) Tamamlanmış değerlendirmeler hariç olmak üzere, ölüm, devlet memurluğundan
çıkarılma ve istifa dışındaki sebeplerle görevlerinden ayrılan değerlendiriciler, varsa performans
değerlendirmeye ilişkin bilgi ve belgeleri, süreçte değerlendirilmek üzere yerlerine görevlen-
dirilenlere ulaştırması için eğitim kurumu müdürüne tutanakla teslim eder. 

(8) Aday öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece
dâhil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilemez. 

(9) Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değer-
lendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir. Nihai
performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde
onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde
altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai performans değer-
lendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değer-
lendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanır. 
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(10) Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğret-
men unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe
başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl me-
murluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrola-
rına atanır. Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendi-
riciler tarafından belgelendirilir.

Performans değerlendirme sonuçlarına itiraz 
MADDE 17 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü performans değerlendirme sonucuna, so-

nucun aday öğretmene tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde il millî eğitim müdürlüğüne
itiraz edilebilir. 

(2) İtirazları değerlendirmek amacıyla il millî eğitim müdürlüğünde il millî eğitim mü-
dürünün veya görevlendireceği il millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il millî eği-
tim müdürü tarafından resen görevlendirilecek bir ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim mü-
dürlüğünden bir şube müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü ve bir okul
müdüründen oluşan Performans Değerlendirme İtiraz Komisyonu kurulur. Komisyona aynı
usulle birer yedek üye belirlenir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde baş-
kanın tarafı çoğunluk sayılır. İtirazlar komisyon tarafından on iş günü içerisinde değerlendirilir
ve ilgiliye tebliğ edilir.

Performans değerlendirme sürecinde görev ve sorumluluklar
MADDE 18 – (1) Eğitim kurumu müdürü, birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirmeler

ile nihai performans değerlendirme sonucunu beş iş günü içerisinde aday öğretmene tebliğ eder
ve il millî eğitim müdürlüğüne bildirir. İl millî eğitim müdürlüğü, performans değerlendirmesi
sonucunda başarılı ve başarısız olanların listelerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğüne bildirir.

(2) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, görev alanlarındaki eğitim kurumlarında perfor-
mans değerlendirme sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(3) Maarif müfettişi, aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını mesleki öl-
çütler bağlamında gözlemler ve kendisine rehberlik eder. Maarif müfettişi, rehberlik, gözlem
ve incelemeleri doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir
örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene diğer bir örneğini ise aday öğretmenin
görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim eder. 

(4) Eğitim kurumu müdürü;
a) Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki 5 iş günü içerisinde öncelikle kendi

alanından olmak üzere danışman öğretmen görevlendirir. Görevlendirilecek danışman öğretmen
bulunamaması halinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilebilmesi
için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirir. Eğitim kurumu
müdürü, değerlendirme sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumun-
da gerekli tedbirleri alır, değerlendirmeye esas olan bilgi ve belgeleri ilgili değerlendiricilere
iletir, söz konusu bilgi ve belgelerin iki yıl süreyle, yargı yoluna başvurulması halinde ise yar-
gılamanın sonuna kadar saklanmasını sağlar.

b) Değerlendirici olarak; aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki
ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm adaylık sürecinde rehberlik eder. Gerçek-
leştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak
doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir ör-
neğinin aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumunda muhafaza edilmesini sağlar.
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(5) Danışman öğretmen, aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki
ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm performans değerlendirme sürecinde reh-
berlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek-3’te yer alan For-
mu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene
verir, diğer bir örneğini aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne
teslim eder. Danışman öğretmen bu görevlerin yerine getirilmesinde aday öğretmenin görev
yaptığı eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur.

Sınava ilişkin usul ve esaslar
MADDE 19 – (1) Sınav, göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve

performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlere, Bakanlıkça belirlenecek mer-
kezlerde ve tarihlerde yapılır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak
suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz. 

(2) Sınavın, yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde önce yazılı sınav, bu sınav sonuç-
larının açıklanmasını beklemeden de sözlü sınav yapılır.

(3) Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün ma-
zeretleri nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınır. 

Yazılı sınav 
MADDE 20 – (1) Performans değerlendirmesinde başarılı bulunan aday öğretmenler

Bakanlıkça yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemler Ölçme, Değer-
lendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Sınav çoktan seçmeli test veya açık uçlu sorular ile yapılır, uygun görülen soru çe-
şitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir. Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şun-
lardır;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Gö-
revlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%20),

b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararname,
3) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
4) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat.
c) Öğretmenlik uygulamaları (%50).
1) Eğitim öğretimin planlanması,
2) Öğrenme ortamları,
3) Sınıf yönetimi,
4) Öğretim yöntem ve teknikleri,
5) Ölçme ve değerlendirme.
(3) Sınavın yapılacağı yer, gün ve zaman ile ikinci fıkrada belirtilen sınav konuları

Sınav Koordinasyon Komisyonu tarafından önceden açıklanır.
(4) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde

Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. 
Sözlü sınav
MADDE 21 – (1) Yazılı sınavın ardından aday öğretmenler Bakanlıkça sözlü sınava

tabi tutulabilir. Aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağı ve tutulacaksa sözlü
sınavın yer ve zamanı Bakanlıkça önceden ilan edilir. Sözlü sınav illerde veya Bakanlık mer-
kezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır.
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(2) Sözlü sınavda adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü
Sınav Değerlendirme Formu üzerinden;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,
c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,
yönlerinden sözlü sınav komisyonu üyelerince her bent ayrı ayrı 25 puan üzerinden de-

ğerlendirilir. 
(3) Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının arit-

metik ortalaması alınarak belirlenir. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. 
(4) Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il

millî eğitim müdürlüğü tarafından ilgililere tebliğ edilir. Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların
açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sözlü sınavı yapan sınav komisyonuna
itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek
karara bağlanır ve ilgiliye tebliğ edilir.

Yazılı ve sözlü sınav değerlendirmesi 
MADDE 22 – (1) Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlen-

dirilir. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı
puanını oluşturur. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılır.

(2) Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan altmış ve üzerinde puan alanlar
başarılı sayılır. 

Komisyonlar
MADDE 23 – (1) Sınav koordinasyon komisyonu; müsteşar ya da görevlendireceği

müsteşar yardımcısının başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Ölç-
me, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü ya
da görevlendirecekleri birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer
yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine
yedek üye katılır. Sınav komisyonu, komisyon başkanının belirlediği tarih ve gündemle topla-
nır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Sınav koordinasyon komisyonunun görevleri şunlardır;
a) Sınavın yazılı veya yazılı ve sözlü olarak yapılmasını ve sınav tarihlerini belirleyerek

Bakan Onayına sunmak, 
b) Yazılı sınav sorularının hazırlanmasını veya hazırlatılmasını, yazılı sınavların yapıl-

masını ve değerlendirilmesini sağlamak, 
c) Yazılı sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasını sağlamak,
ç) Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.
(3) Sözlü sınav komisyonu; 
a) Sözlü sınavın Bakanlık merkezinde yapılması halinde; Öğretmen Yetiştirme ve Ge-

liştirme Genel Müdürlüğünden bir daire başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğünden, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, Rehberlik
ve Denetim Başkanlığından ve Hukuk Müşavirliğinden katılacak birer daire başkanından oluş-
turulur. Sözlü sınav komisyonu üyeleri ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine makam onayı ile
görevlendirilir. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya ko-
misyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon, başkanının belirlediği tarih ve
gündemle toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
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b) Sözlü sınavın illerde yapılması halinde; il millî eğitim müdürünün veya görevlendi-
receği müdür yardımcısının başkanlığında, bir ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür-
lüğünden bir şube müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kuru-
mu müdürü ve ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşur. Aynı usulle birer yedek
üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek
üye katılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk
sayılır. Komisyonun sekretarya hizmetleri il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür. 

c) Gerek görülmesi halinde Bakanlık merkezinde ve illerde aynı usulle birden fazla
sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

(4) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır;
a) Aday öğretmenlerin sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınav-

larını yapmak ve değerlendirmek,
b) Sözlü sınav sonuçlarının il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla ilgili aday öğretmene

duyurulmasını sağlamak,
c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,
ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.
(5) Sözlü sınav komisyonu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar

(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavda görev ala-
maz.

Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 24 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından itibaren beş iş

günü içerisinde yapılır. İtirazla ilgili işlemler itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on iş
günü içerisinde, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sonuçlan-
dırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilgililere tebliğ tarihinden itibaren en
geç beş iş günü içinde ilgili sınav komisyonu nezdinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç beş
iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır. Kararlar oy çok-
luğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır. İtiraz sonuçları, il
millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine tebliğ edilir. 

Sınav sonrası işlemler
MADDE 25 – (1) Sınavda başarılı olan aday öğretmenler, valiliklerce öğretmen olarak

atanır.
(2) Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka

bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans
değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans de-
ğerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle
ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre
devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta ka-
zanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. 

(3) Aday öğretmenlerin, alanında norm fazlası olması ile sınavda başarısız olmaları ne-
deniyle yapılacak yer değiştirmeler ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelik kapsamında ifade edilen sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştir-
meler dışında görev yerleri değiştirilemez. Yerleri değiştirilen aday öğretmenlerin varsa Ek-3’te
yer alan Form ile diğer bilgi ve belgeler, değerlendirmede kullanılmak üzere beş iş günü içinde
atandıkları eğitim kurumu müdürlüğüne gönderilir.
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Hizmet içi eğitim
MADDE 26 – (1) Bakanlıkça aday öğretmenler ile değerlendiricilere Ek-3’te yer alan

Formda yer alan mesleki ölçütler ve yazılı sınav konuları ile ilgili olarak çerçeve eğitim veri-
lebilir. Bu eğitimler merkezî, mahallî ve uzaktan eğitim yöntemlerinden biri ya da birden fazlası
ile gerçekleştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi

Atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 27 – (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atanacak-

larda;
a) Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması,
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl öğ-

retmenlik yapılmış olması,
şartları aranır.
Duyuru ve başvuru
MADDE 28 – (1) İhtiyaç halinde fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenlikle-

rine atama yapılmak üzere valiliklerce, il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak
şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim
kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacak-
larda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarına atanmak isteyen öğretmenler, kadroları-
nın bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atama 
MADDE 29 – (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak üzere başvuruda

bulunan öğretmenler tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce
atanır.

(2) Adayların hizmet puanlarının eşitliği halinde, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla
olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik 

ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi

Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun oluşumu
MADDE 30 – (1) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisele-

rinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanacak öğretmenlerin belirlenmesi
amacıyla yapılacak duyuru, başvuru, değerlendirme ve uygulama sınavı için illerde değerlen-
dirme ve uygulama sınavı komisyonu oluşturulur. 

(2) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu; il millî eğitim müdürünün veya gö-
revlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürünce belirlenmek üzere
ilçe millî eğitim müdürlüklerinden bir şube müdürü, alanı beden eğitimi, müzik ve görsel sa-
natlar/resim olan birer eğitim kurumu müdürü ya da öğretmen olmak üzere beş kişiden oluş-
turulur. 

(3) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonuna aynı usulle birer yedek üye belir-
lenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır.
Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Gerek görülmesi hâlinde illerde aynı usulle birden
fazla değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu kurulabilir.
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(4) Komisyonun başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye ka-
dar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev
alamaz.

(5) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eği-
tim müdürlüklerinin insan kaynaklarından sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 31 – (1) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun görevleri şun-

lardır;
a) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve

görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlen-
dirmelerini yaparak sonuçların ilanını sağlamak,

b) Uygulama sınavını yaparak sonuçların ilanını sağlamak,
c) Değerlendirme sonuçları ile uygulama sınavı sonuçlarına yapılacak itirazları karara

bağlamak,
ç) Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına göre atamaya esas puanların belir-

lenmesini ve ilanını sağlamak.
Atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 32 – (1) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisele-

rinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanacaklarda;
a) Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması,
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl öğ-

retmenlik yapılmış olması,
c) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavında başarılı olma,
şartları aranır.
(2) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve

görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atamalarında;
a) Atama yapılacak eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunması,
b) Atamalarda puan üstünlüğü,
esas alınır.
Duyuru ve başvuru ile spor ve güzel sanatlar liselerine yeniden atama
MADDE 33 – (1) İhtiyaç hâlinde spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel

sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atama yapılmak üzere va-
liliklerce, her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün
önce il genelinde duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar
itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar, tercih
sayıları ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarının ilgili alanlarına atanmak isteyen öğret-
menlerden 32 nci maddede belirtilen şartları taşıyanlar ile başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla
ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim
kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim ku-
rumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atan-
mak üzere başvuruda bulunabilir.

(3) Başvuruda bulunanlardan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sa-
natlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına
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göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate
alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır. Hizmet puanının eşitliği halinde
atanacak aday kura ile belirlenir.

(4) Başvurulara ilişkin iş ve işlemler il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakla-
rından sorumlu şube müdürlükleri tarafından yürütülür.

Değerlendirme ile uygulama sınavı
MADDE 34 – (1) Öğretmen ihtiyacı 33 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan

atamalarla karşılanamayan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lise-
lerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan öğ-
retmenler değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tu-
tulur.

(2) Adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Değerlendirme Formu üzerinde ya-
pılan değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanır ve en yüksek puan
alandan başlamak üzere alanlar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katı aday uygulama sı-
navına alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına alınır. 

(3) Uygulama sınavına alınan adaylar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu
tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama Sınavı Formunda yer alan konular
ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar
başarılı sayılır.

(4) Uygulama sınavında başarılı olan adayların atamaya esas puanları, Ek-5’te yer alan
Form üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması
alınarak belirlenir. Atamaya esas puanlar, sonuçların ilanı tarihinden itibaren altı ay süreyle ge-
çerlidir.

Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 35 – (1) Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş

iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, değerlendirme
ve uygulama sınavı komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içerisinde incele-
nerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar uygulama sına-
vından önce sonuçlandırılır.

(2) Uygulama sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde
il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, başvuru tarihinden itibaren
en geç beş iş günü içinde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından değerlen-
dirilir ve sonuçlar ilgililere tebliğ edilir.

Spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atama
MADDE 36 – (1) Öğretmen ihtiyacı 33 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan

atamalarla karşılanamayan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lise-
lerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan-
lardan uygulama sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar, tercihleri de dikkate alınarak 34 üncü
maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas puan üstünlüğüne göre valiliklerce
atanır.

(2) Adayların puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla Ek-5’te yer alan Forma göre değer-
lendirme puanı, Ek-6’da yer alan Forma göre uygulama sınavı puanı, öğretmenlikteki hizmet
süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belir-
lenir.

(3) Atama işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde
tamamlanır.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2015 – Sayı : 29329



ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri, Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları

Hizmet bölgeleri 
MADDE 37 – (1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden ge-

lişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gös-

teren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuş ve bu iller, bu Yönetmeliğin ekinde

yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir. 

Hizmet alanları
MADDE 38 – (1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından

benzerlik gösteren eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

(2) Eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındakiler zorunlu çalışma yü-

kümlülüğü kapsamı dışında; 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındakiler ise zorunlu çalışma yüküm-

lülüğü kapsamında olacak şekilde valiliklerce belirlenerek Bakanlığa bildirilir.

(3) Eğitim kurumlarının yer aldığı hizmet alanları ve bu hizmet alanları için öngörülen

hizmet puanları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çi-

zelgesinde belirtilir ve Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

(4) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı

Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer

alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, çizelgede değişiklik yapılana kadar o eğitim kuru-

muna en yakın mesafedeki eğitim kurumu emsal alınarak değerlendirilir. Bu eğitim kurumları,

valiliklerce her yılın kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yapılacak değerlen-

dirmeden sonra Ek-2’de yer alan Çizelgeye dâhil edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi
MADDE 39 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları,

kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi,

sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;

a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş-dö-

nüş imkânının bulunup bulunmadığı, 

b) Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda ek ders

ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup

olmadığı,

c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en

az üç öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,

ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı

ya da barınma, ikamet ve konaklama imkânlarının bulunup bulunmadığı,

d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro du-

rumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle karşı-

lanıp karşılanamadığı,

e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,

f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenilen düzeyde

yerine getirilip getirilemediği,

g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup

bulunmadığı,
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ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bu-
lunmadığı,

gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak
suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

(2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma
yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda
yapılacak değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir. 

(3) Eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları
yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden be-
lirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler
doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Hizmet puanları
MADDE 40 – (1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenler-

den/öğretmenlerden:
a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;
1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10, 
2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,
3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, 
5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16, 
6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18, 
b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;
1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12, 
2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13, 
3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, 
4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18, 
5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20, 
6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22, 
c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;
1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, 
2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16, 
3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18, 
4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22, 
5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26, 
6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30 
hizmet puanı verilir.
(2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan

görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı
sonucu elde edilir. 

(3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında
bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz.
Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama
tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılı-
ğında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen
süreler birlikte değerlendirilir.
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(4) Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her
yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda
görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına
atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte
zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların
hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak
azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki
yıllar için %100 artırılarak belirlenir. 

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler
MADDE 41 – (1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında;
a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen
sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ders
ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen
süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen
süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli
ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sa-
yılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan
sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin
tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yö-
netici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet
alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

değerlendirilir.
(2) Bakanlığın merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu sü-

releri Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün, Bakanlığın taşra teşkilatında geçici olarak görev-
lendirilen öğretmenlerin bu süreleri fiilen görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün,
diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri ise geçici
olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet
puanı üzerinden değerlendirilir. 

(3) Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin
bu geçici görev süreleri, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen
hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(4) Askerlik dâhil olmak üzere yurt dışında resmî görevle geçirilen hizmet süreleri, bi-
rinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlen-
dirilir.

(5) Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üze-
rinden değerlendirilir.

(6) 4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız
izinde geçen bu süreleri ile askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen sü-
reler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

(7) Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri
itibarıyla dikkate alınır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri
MADDE 42 – (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve

başlayanlar: 
a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin; 
1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 
2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 
3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 
b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin; 
1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 
2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 
3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,
c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;
1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 
2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 
3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,
çalışmakla yükümlüdür. 
(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da

birkaçında yerine getirilebilir.
Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 43 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak

yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı
ayrı veya toplam adaylık dâhil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen
hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile
tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır. 

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden mazerete bağlı zorunlu çalışma yü-
kümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen
hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği
veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine ataması yapılama-
yanlar bulundukları yerde görevlerine devam eder.

(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeret-
lerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini
belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan
hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır. 

(4) Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğ-
retmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle
görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet
alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğret-
menlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması, mazeret
veya diğer nedenlerle görev yerleri zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına
değiştirilen öğretmenlerin bulundukları hizmet alanında çalışmaları gereken sürenin hesabında,
daha önce görev yaptıkları eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. 
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(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim
kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim
kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan
kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak
üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.

(7) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğret-
menlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer
nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına
değiştirilen öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini ta-
mamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.

(8) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istis-
nalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yü-
kümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

(9) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, atandıkları yer için ön-
görülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulur. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha
önce görev yaptıkları hizmet alanından daha az çalışma süresi öngörülen hizmet alanlarına ata-
nanlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü
tamamlamadan mazeret durumu hariç herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde buluna-
maz.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar
MADDE 44 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğünden;
a) 6/5/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,
b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul

olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen
olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler, 
muaf tutulur.
(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli ne-

denlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı ay-
dan daha az kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin
belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler
MADDE 45 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında

görev yapmakta olan öğretmenlerden;
a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki

yer değiştirme dönemine kadar,
b) Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer de-

ğiştirme dönemine kadar,
c) Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine

kadar,
ç) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki

yer değiştirme dönemine kadar, 
d) Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle ata-

namayanların, atamaları gerçekleştirilene kadar,
e) Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kar-

deşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme döne-
mine kadar,

zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.
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Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler
MADDE 46 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma

yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilen öğretmen
olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bu sürelere; 

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere
aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine ge-
tirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, 

b) Eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunmadığı dö-
nemlerde göreve başladıktan sonra görev yaptıkları eğitim kurumları zorunlu çalışma yüküm-
lülüğü kapsamına alınan öğretmenlerin, eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü
kapsamına alındığı tarihten sonra bu eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yap-
makta iken, bu eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamından çıkarılmasın-
dan sonra da görev yapmaya devam eden öğretmenlerin bu eğitim kurumlarında geçen hizmet
sürelerinin tamamı, 

ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğ-
retmen olarak geçirilen hizmet süreleri, 

d) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin
tamamı ile aynı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geç-
meyen kısmı, 

e) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınan öğretmenlerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sa-
yılan durumların gerçekleşmesi hâlinde bu sürelerin tamamı, 

f) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, 
g) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
dâhil edilir. 
(2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aday öğretmen olarak geçen süreler

ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca öğretmene vekâleten
gördürülmesi hâlinde bu sürelerin; öğretmenlikte geçen kısmı görevin yapıldığı hizmet alanın-
da, öğretmenlik dışında geçen kısmı ise görevin geçirildiği hizmet bölgesinin birinci hizmet
alanında geçmiş sayılır.

Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler
MADDE 47 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zo-

runlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların, zorunlu çalışma
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle 90
günden fazla geçen geçici görev süreleri ile;

a) Temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet
alanlarında bulunan eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçen askerlik süreleri hariç olmak
üzere aylıksız izinli olarak geçen süreler,

b) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler,
c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi

zamanlı geçici öğreticilikte ve ek ders ücreti karşılığında görevlendirme suretiyle geçen süreler
ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçen süreler,
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ç) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun ile diğer personel
kanunları kapsamında geçen süreler,

d) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçen süreler,
e) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen öğretmenlerin yurt dışında geçirdikleri

süreler,
f) 46 ncı maddede belirtilenlerin dışındaki süreler,
zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.
Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi
MADDE 48 – (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla

8 yıl görev yapabilir. 
(2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla top-

lam 8 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona
erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bu-
lundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı
bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki
görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe grup-
larındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır. 

(3) Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması
yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru
yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir. 

(4) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlere en fazla 40 eğitim kurumu
tercih etme hakkı verilir.

(5) Bu madde kapsamında yer değiştirecek öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında
başvuru tarihinin son günü dikkate alınır.

(6) 8 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında
yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici
görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dâhil edilir.

(7) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı
8 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır.

(8) Spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel
sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olanlardan aynı eğitim
kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı kap-
samda bulunan eğitim kurumları ile sınırlı olarak yapılır.

(9) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç
olmak üzere alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı
eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı
sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4 üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih
itibarıyla yapılır.

(10) Kadrolarının olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında
norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir
sonraki atama dönemine kadar ertelenir.

(11) Bu madde hükümleri, terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışama-
yacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile
er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri; engelli öğretmenler;
engellilik durumuna bağlı yer değişikliği yapanlardan bu durumları devam eden öğretmenler
ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler hakkında uygulanmaz.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mazerete ve Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler
MADDE 49 – (1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya

engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ancak; 

a) Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, her iki eşin de öğretmen olması ve bu
kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması
durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan
ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir.

b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurlu-
ğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama
ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalış-
mayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer
değiştirme isteğinde bulunamaz.

c) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendi-
rildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz. 

ç) Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz
tatillerinde yapılır.

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler
MADDE 50 – (1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda o yerde

kalmasında sakınca görülen öğretmenlerden görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları,
görevli oldukları yere göre sırasıyla alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına; görev yeri il
dışına değiştirileceklerin atamaları ise, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak
alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır.

(2) Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma so-
nucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiş-
tirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yap-
tıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler
MADDE 51 – (1) Eşi veya çocuğu ölen öğretmenler, eş veya çocuklarının ölüm tari-

hinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(2) Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde

eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(3) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul

olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen
olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atan-
ma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları
da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle
yerine getirilir. 

(4) Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğret-
menler, Bakanlığın uygun görmesi hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan zo-
runlu çalışma yükümlülüğü olanlar, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerlere
yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri

İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 52 – (1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itiba-

rıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il
içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiş-
tirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler
bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler ba-
kımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yö-
neticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.

(2) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü erte-
lenen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıl görev yapmaları şartıyla il için-
de yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(3) İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe atanmak
isteyenler ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerinde
süre şartı aranmaz.

(4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği
ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bu-
lundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eği-
tim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri
MADDE 53 – (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta

olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmen-
liğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları
gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kuru-
munun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında
görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim ku-
rumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli
olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları
olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri
de dikkate alınmak suretiyle atanır. 

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğ-
retmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan
eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları
ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döne-
minde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ih-
tiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.

(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları
eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro
fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet sü-
resi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet
puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası
olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki
eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumla-
rına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır. 
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(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle ola-
ğanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu
madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. 

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi duru-
munda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu
şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin ter-
cihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmen-
lerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanama-
yanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kuru-
muna öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde
hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.

ONUNCU BÖLÜM
Ortak Hükümler

Değerlendirme ölçütleri
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden

eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, ve-
rimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun
müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır. 

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler
ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden
gerçekleştirilir. 

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar
çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il millî eğitim mü-
dürü sorumludur.

(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.
(5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye

ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar
MADDE 55 – (1) Öğretmenlerin yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenen takvime göre

yapılır.
(2) Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Yer

değiştirme başvuruları duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılır. Elektronik
ortamda yapılmayan başvurular ile onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Başvurular şah-
sen ya da noter aracılığıyla vekâlet verilen kişilerce yapılabilir.

(3) Tercihe bağlı yer değiştirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet pu-
anlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Hizmet puanının eşitliği
hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce baş-
layana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile be-
lirlenir.

Yeni açılan eğitim kurumları
MADDE 56 – (1) Eğitim-öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı

yer değiştirme dönemlerinde karşılanır.
(2) Eğitim-öğretime yer değiştirme dönemleri dışında açılan eğitim kurumlarının öğ-

retmen ihtiyacı, il genelinde yapılacak duyuru çerçevesinde il içi yer değiştirme şartlarını taşı-
yan öğretmenler ile norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvurularının alınması
suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla karşılanır.
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Mazeret durumu nedeniyle yer değiştirmesi yapılamayanların aylıksız izinleri 
MADDE 57 – (1) Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle

mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan öğretmenler, 652 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre istekte bulundukları
yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu süre üç yıl-
dan fazla olamaz. Bu durumda olanların aylıksız izin hakkından yararlandırılmaları için aile
birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde kendilerine Bakanlıkça sunulan tercihlerin tama-
mını kullanmaları şartı aranır.

(2) Aylıksız izinli sayılanlar, bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tah-
sis edilecek boş kadrolara atanır. Bu maddeye göre aylıksız izinli sayılanlar, her mazerete bağlı
yer değiştirme döneminde mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirmek zorundadır. Mazeret-
lerinin devam ettiğini belgelendiremeyenlerin aylıksız izinleri iptal edilerek aylıksız izinli sa-
yıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle
atanır. Aylıksız izinlerini kendi istekleriyle iptal ettirenlere bir sonraki mazerete bağlı yer de-
ğiştirme dönemine kadar aylıksız izin verilmez.

(3) Aylıksız izinli sayılanlardan üçüncü yılın sonunda yer değiştirme suretiyle atamaları
yapılamayanlar, aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun
öğretmen kadrolarına öncelikle atanır. 

Hizmet sınıfının değiştirilmesi
MADDE 58 – (1) Öğretmenlik görevini devamlı surette yapamayacakları resmî ve özel

eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu rapo-
runda belirtilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca raporu uygun bulunanlar ile haklarında ya-
pılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapama-
yacağı tespit edilenler diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanabilir.

(2) Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yöneticilik görevleri hariç olmak üzere
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atananlar, bu görevlerde
en az üç yıl çalışmadan yeniden öğretmenliğe atanamaz. Bunların atamaları üç yılın sonunda
zamana bağlı olmaksızın yapılabilir.

Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması
MADDE 59 – (1) Mazerete bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin mazeretlerinin

karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamına il millî
eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasında yer verilir.

(2) İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer
değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yer-
leşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak
öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.
İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde
dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak
belirlenir.

(3) Öğretmenlik görevine atamalarda adayların tercihlerine yansıtılacak eğitim kurum-
ları, illerin alanlar itibarıyla doluluk oranları esas alınarak ülke genelinde dengeli dağılımı sağ-
layacak şekilde belirlenir. Bu şekilde belirlenen eğitim kurumları, öğretmen atama döneminde
başvuruda bulunan adayların tercihine imkân sağlayacak şekilde Bakanlıkça açılan elektronik
başvuru sayfasında belirtilir.
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Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 60 – (1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında

bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğ-
retmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış
olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına
göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dik-
kate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı
üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet
süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atamaları Bakan tarafından yapılacak öğretmenler
MADDE 61 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin do-

kuzuncu fıkrası kapsamında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
düzenlenir.

Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe

aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen
değişiklikleri bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir
ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bu-
lunulur.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 19/4/1983 tarihli ve

83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiş-
tirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 64 – (1) 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 19/12/2010 tarihli
ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve
Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi,
Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğretmenlerin, yürürlükten kaldırılan yönetmelikler kapsa-

mında verilen hizmet puanları ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında
geçen hizmet süreleri geçerli sayılır.

(2) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında
almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı
Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırıl-
masına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden
ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananlara görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe
döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler bakımından, atandıkları eğitim kurumu için bu
Yönetmelikte öngörülen hizmet puanı verilir. Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan
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artan her ayı için o eğitim kurumunda bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınır.
Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının
kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır.

Şehit ve malul gazi yakını öğretmenler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışa-

mayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri
ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinden hâlen zo-
runlu hizmetini yerine getirmekte olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
ilk yer değiştirme döneminde, bir defaya mahsus olmak üzere zorunlu hizmet yükümlülüğünü
tamamlamış olup olmadıklarına bakılmaksızın ve başkaca herhangi bir şart aranmaksızın alan-
larında öğretmen ihtiyacı olan istedikleri bir eğitim kurumuna atanır. 

Aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi uygulama süreci
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-

2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10
yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.

Öğretmenlik görevi dışındaki görevlere atananlar
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığın merkez

veya taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine
atanmış olan öğretmenler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda
bulunmaları hâlinde yeniden öğretmenliğe atanabilir.

Zorunlu çalışma kapsamında bulunan eğitim kurumları
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/5/2010 tarihli ve

27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenen hizmet alanlarına yönelik iş ve işlemler, bu Yönet-
meliğe göre yapılacak belirlemenin Tebliğler Dergisinde yayımı tarihine kadar devam eder.

Aday öğretmenlik süreci
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri,

14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 
(2) Bakanlık kadrolarında 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan ve bu Yönetme-

liğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru toplam iki aylık fiilen öğretmenlik görevi
yapan aday öğretmenlerin performansı, 2014-2015 ders yılının ikinci döneminde iki defa de-
ğerlendirilir. Birinci değerlendirme sonucu yüzde otuz, ikinci değerlendirme sonucu yüzde yet-
miş oranında dikkate alınır. Yüz üzerinden en az elli puan alanlar performans değerlendirme-
sinde başarılı sayılır. Belge ile ispatı mümkün kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle değerlen-
dirilmeleri sonraki dönemlere kalanların performansları da bir dönem üzerinden aynı usulle
değerlendirilir.

Eğitim personelinin öğretmenliğe atanmaları
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler

ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalış-
makta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi
1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan, KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen
taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı hariç 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar,
yapılacak duyuru üzerine 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında Bakanlığın öğretmen kadrolarına
atanmak için başvuruda bulunabilir.
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(2) Duyuruda; başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi, sözlü sınav değerlen-
dirme formu, kadro ve ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet
alanlarında bulunan atama yapılacak eğitim kurumlarının alanlar itibarıyla boş bulunan öğret-
men norm kadroları ile diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu madde kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunan adayların
sözlü sınavda değerlendirilmeleri amacıyla illerde sözlü sınav komisyonu kurulur. Sözlü sınav
komisyonu; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardım-
cısının başkanlığında, il millî eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe millî eğitim müdürü ile il
ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinden birer şube müdüründen oluşur. Aynı usulle beş yedek
üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek
üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden
fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmele-
rinde görev alamaz.

(5) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin in-
san kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

(6) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve de-

ğerlendirmek,
b) Sözlü sınava katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak,
c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,
ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.
(7) Sözlü sınavda adaylar;
a) Özel alan bilgisi, 
b) Pedagojik formasyon, 
c) Genel kültür,
ç) Genel yetenek,
d) Eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler, 
yönlerinden yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yapılacak değerlendirmede (a) ve (b)

bentlerinin her birinin puan ağırlığı yüzde otuz beş, (c), (ç) ve (d) bentlerinin her birinin puan
ağırlığı ise yüzde ondur. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(8) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç
beş gün içinde, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla, sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilir.
Bu itirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde sözlü sınav komisyonu tarafından
değerlendirilir ve sonuçlar en geç beş gün içinde ilgililere bildirilir.

(9) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en
geç on gün içinde tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre sağlık özrü hariç dört
yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle ilan
edilen kontenjan dâhilindeki öğretmen kadrolarına atanır. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde
hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile be-
lirlenir.

Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi 2015-2016 öğretim yılı başında,

diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SGS SUPERVİSE GÖZETME ETÜD KONTROL SERVİSLERİ ANONİM 
ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2010/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/20) 

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SGS Supervise
Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlen-
dirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2010/4)’in 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara
Dair Yönetmelik (2009/142/AT)’in Ek 2’sinde yer alan, Gaz Yakan Cihazlar için; 

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B), 
2) AT Tipe Uygunluk Beyanı (EK II-2 Modül C), 
3) AT Doğrulaması (EK II-5 Modül F),  
4) AT Birim Doğrulaması (EK II-6 Modül G),
kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak

görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/5)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (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 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat
(mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen ara gözden geçirme soruşturması (AGGS) sonu-
cunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2010 27561

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/8/2014 29093

2- 17/1/2015 29239
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Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “cam elyafı takviye malzeme-

leri” için 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İt-
halatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) (2011/1 sayılı Tebliğ)
uyarınca CIF bedelin %20,20’si ve %23,75’i arasında firma bazında değişen oranlarda dam-
pinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu üründe tek üretici konumunda bulunan  yerli üretici Cam Elyaf Sanayii
A.Ş. (Cam Elyaf A.Ş.) firması yerli üretim dalını (YÜD) temsilen, söz konusu dampinge karşı
önlemin dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde oluşturduğu zararın ortadan kalkması
için yeterli olmadığı iddiasıyla önlemin gözden geçirilmesi için bir AGGS açılması başvuru-
sunda bulunmuştur.

(3) Bu kapsamda 25/4/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/13) ile başlatılan zarara
ilişkin AGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru sırasında yapılan incelemede, başvuru sahibi Cam Elyaf A.Ş.

firmasının önleme konu üründe Türkiye toplam üretiminin tamamını oluşturduğunun tespit
edilmesi nedeniyle Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz
olduğu tespit edilmiştir. 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Genel Müdür-

lükçe tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan
ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC Ankara Bü-
yükelçiliğine soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiş ve soruşturma açılış tebliği, şi-
kayetin gizli olmayan nüshası ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

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

(3) YÜD soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep
edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. 

(4) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu
gönderilen ithalatçı firmaların 11’inden cevap alınmış; ayrıca soruşturmanın ilgili tarafı olarak
Kompozit Sanayicileri Derneği’nden gelen cevap da değerlendirmeye alınmıştır. 

(5) Üretici/ihracatçı soru formuna ise, ÇHC’de yerleşik Jushi Group Jiujiang  Co., Ltd.,
Jushi Group Co., Ltd., Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. firmaları
cevap vermiştir. 

(6) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı talepleri karşılan-
mıştır. Bu çerçevede,  üretici/ihracatçı ve ithalatçı firmalar ile diğer ilgili tarafların katılımıyla
bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir. Bu şekilde, tüm ilgili taraflara soruşturma ile ilgili
konularda görüş ve iddialarını sözlü olarak da sunma fırsatı tanınmıştır. 

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulgu-
ları içeren Nihai Bildirim Raporu ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Nihai Bildirim Rapo-
runa ilişkin olarak ilgili tarafların görüşleri alınmıştır.

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

Yerinde doğrulama soruşturması 
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde 4-5 Eylül 2014 tarihle-

rinde yerli üretici Cam Elyaf A.Ş. firmasının Kocaeli’nde bulunan üretim tesisi ile idari mer-
kezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi 
MADDE 6 – (1) ÇHC için halen yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin yerli üre-

tim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın giderilmesi için yeterli olup olmadığı-
nın belirlenmesi amacıyla 1/1/2011–31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi
olarak alınmıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31,

7019.90.00.10.00, 7019.90.00.30.00 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan “cam
elyafı takviye malzemeleri (cam elyafı)”dir.

(2) 2011/1 sayılı Tebliğde yer alan 7019.90.91.00.00 ve 7019.90.99.10.00 GTİP’ler
14/3/2012 tarih ve 28233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) uyarınca sırasıyla 7019.90.00.10.00, 7019.90.00.30.00
olarak değiştirilmiştir.

(3) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar ise genel içerikli olup uygulamaya
esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk
Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişik-
likler, uygulamaya halel getirmemektedir.

(4) Cam elyafı, silika, kolemanit, alüminyum oksit, soda, magnezyum oksit, bor gibi
geleneksel cam üretim hammaddelerinden üretilmektedir. Cam elyafı temel olarak tek uçlu fi-
tiller, çok uçlu fitiller, kırpılmış demetler ve kırpılmış demetlerden keçeler olmak üzere dört
ürün grubuna ayrılabilir. Söz konusu ürünler CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) borularda,
otomotiv, elektrik/elektronik, beyaz eşya ürünlerinin plastiklerinin ve yalıtım malzemelerinin
üretiminde kullanılmaktadırlar. 

(5) Soruşturma süresince bazı ithalatçılar ve kullanıcılar, yerli üreticinin ürün kompo-
zisyonunu çeşitlendiremediğini ve yurtiçinde ihtiyaçlarına cevap verecek kompozisyonda üre-
tim yapmadığını ifade etmişlerdir. Bu kapsamda YÜD’ün ürünün  kimyasal dayanım gerektiren
alanlarda kullanılan ECR tipi, AR camı, 15 teks keçeler, düşük teksli tek uçlu fitiller, bükümlü
tekstüre iplikler gibi tiplerini üretemediğini belirtmişlerdir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca
yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini ve bu tipleri kullanıcıların talep-
lerine uygun kompozisyonda üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılan incele-
meler  neticesinde, yerli üretim dalının ürün kompozisyonun işbirliğine gelen ihracatçılara göre
daha dar olduğu ancak yerli üretim dalının ürünün temel tiplerini içerdiğini, ürünün spesifik
tipleri olan AR camı, 15 split teksten demetli keçeler ve ECR tipini üretmediği görülmüştür.
YÜD, 15 split teksten demetli keçelerin üretim yeterliliğinin bulunduğu ancak ekonomik olarak
üretmeyi tercih etmediği, ECR ürünler için ise  kompozit ürünlerde kimyasal maddelerle temas
eden kısmın polyester reçine olduğunu ve cam elyafın kimyasal dayanım gerektirmediğini, do-
layısıyla E tipi cam elyafı ürününün kanalizasyon gibi belli bazı alanlar dışında ECR tipi cam
elyafı ile ikame edilebileceğini ifade etmişlerdir. 

(6) Esas soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün ara-
sında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap et-
tikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı  ve bu çerçevede bahse konu ürünün ithal ürünle
benzer ürün olduğu belirlenmiştir. Bu soruşturmada da söz konusu belirlemeleri değiştirecek
herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı

Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükmü gereğince, yürürlükte bulunan

önlemin yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın ortadan kaldırılması
için yeterli olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı, fiyatlarının ge-
lişimi, önleme konu ülke ve YÜD’ün pazar payı,  fiyat baskısı ve kırılmaları ile yerli üretim
dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. 

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu  ülkeden yapılan ithalatının
incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.
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Genel ithalat
MADDE 9 – (1) Önlem konusu ürüne ilişkin GTP’lerin toplamından oluşan genel it-

halat istatistiklerine bakıldığında, şikayet konusu ürünün 2011 yılında miktar bazında 36.927
ton olan toplam ithalatının 2012 yılında 37.211 tona, 2013 yılında ise 41.028 tona yükseldiği
görülmektedir.

(2) Önlem konusu ürün ithalatı değer olarak incelendiğinde ise 2011 yılında 54 milyon
ABD Doları seviyelerinde olan söz konusu ithalatın birim fiyatlardaki düşüş neticesinde 2012
yılında 45,4 milyon ABD Doları, 2013 yılında ise 48,7 milyon ABD Doları seviyelerinde ger-
çekleştiği tespit edilmiştir.

(3) Yukarıdaki veriler çerçevesinde ürün ithalatının ortalama birim fiyatları hesaplan-
mıştır. Buna göre ithalatın ortalama birim fiyatlarının azalan bir trend izlediği ve 2011, 2012
ve 2013 yılları için sırasıyla 1,47 ABD Doları/Kg, 1,22 ABD Doları/Kg ve 1,19 ABD Doları/Kg
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Önlem konusu ülkeden ithalat
MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünün ÇHC’den yapılan ithalatının yürürlükte olan

damping önlemine rağmen 2011 yılında miktar bazında 23.273 ton iken  2012 yılında 25.520
tona yükseldiği, 2013 yılında ise 24.744 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC menşeli önlem konusu ürün ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendi-
ğinde ise 2011 yılında % 63 olan ithalat payı oranının 2012 yılında % 69 oranında, 2013 yılında
ise % 60 oranında gerçekleştiği görülmektedir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise fiyatlarda azalma eğilimi
görülmektedir. 2011 yılı ithalat birim fiyatının 1,11 ABD Doları/Kg, 2012 yılı birim fiyatının
0,99 ABD Doları/Kg ve 2013 yılı birim fiyatının 0,92 ABD Doları/Kg düzeyinde olduğu gö-
rülmektedir.

Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 11 – (1) Önlem konusu ürünün diğer ülkelerden ithalatının dalgalı bir seyir

izlediği; miktar bazında 2011 yılında 13.654 ton olan ithalatın 2012 yılında 11.691 tona düş-
tüğü; 2013 yılında ise 16.284 tona  yükseldiği görülmektedir.

Önleme konu ülke ve YÜD’ün pazar payı
MADDE 12 – (1) Önlem konusu ürünün yurtiçi tüketimi, 2011-2013 dönemi için yerli

üretim dalının yurt içi satış miktarları ile aynı dönem içinde gerçekleşen ithalat miktarlarının
toplanması sonucunda bulunmuştur. 

(2) Bu çerçevede söz konusu ürünün yurtiçi tüketim endeksinin  2011 yılında 100 iken
2012 yılında 110’a, 2013 yılında ise 119’a yükseldiği görülmüştür. Bu verilere göre önleme
konu ÇHC menşeli ithalatın pazar payı endeksi sırasıyla 100, 100  ve 89 olarak gerçekleşmiş;
diğer ülkeler pazar payı endeksi ise sırasıyla 100,78,100 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin ön-
leme rağmen önemli bir pazar kaybı yaşamadığı; 2013 yılındaki düşüşün de diğer ülkeler ta-
rafından karşılandığı görülmektedir.

(3)Yerli üretim dalının pazar payı ise söz konusu dönemde düşük fiyatlı ithalat baskısı
altında karlılıktan feragat etmek pahasına izlenen düşük fiyat politikası çerçevesinde 2011 yı-
lında endeks olarak 100 iken  2012 yılında 110, 2013 yılında ise 109 olarak gerçekleşmiştir. 

Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 13 – (1) Fiyat kırılması ve baskısı hesabında TÜİK verileri temel alınmıştır.

Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %7
oranında gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı ve ortalama %22 oranında dam-
pinge karşı önlem eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulun-
muştur. Dampinge karşı önlemin varlığında ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiya-
tının hangi düzeyde olacağı ve yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin hangi yönde olacağına
ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklen-
miştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı ile mu-
kayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi
satış birim fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir. 

(2) ÇHC menşeli inceleme konusu ürün ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının
yerli üretim dalı iç piyasa satış fiyatlarını kg bazında kırdığı anlaşılmış; 2011-2013 arasında
tüm yıllarda önlemin varlığına rağmen pozitif kırılmalar tespit edilmiştir.
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(3) Fiyat baskısı hesabında önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline
%7 oranında gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı ve ortalama %22 oranında
dampinge karşı önlem eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bu-
lunmuştur. Dampinge karşı önlemin varlığında ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fi-
yatının hangi düzeyde olacağı ve yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin hangi yönde olacağına
ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklen-
miştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ticari maliyetine %6 oranında makul
kar eklenerek hesaplanan satış fiyatı ile mukayese edilerek önlem konusu ülkenin ihraç fiyatının
yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede
2011-2013 yıllarında önlemin varlığına rağmen önemli oranda fiyat baskısı tespit edilmiştir.

(4) Bu çerçevede yapılan değerlendirmede yürürlükteki dampinge karşı önleme rağmen
fiyat baskısı ve kırılmalarının önemli boyutta olduğu görülmüştür. Bu durum yerli üretim da-
lının ÇHC menşeli ithalatta uygulanan önlemin zararı telafi etmeye yeterli olmadığı yönündeki
iddialarını destekler niteliktedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 14 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri başvuru konusu ürünün

tek yerli üreticisi olan Cam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin 2011-2013 dönemine ilişkin verilerinin esas
alınması suretiyle incelenmiştir. Hesaplamalar yapılırken YÜD’ün ürettiği dört ana ürün
grubunun verilerinin toplanması suretiyle bulunan toplam üretim ve toplam satış verileri esas
alınmıştır. Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki
veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış
reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim, Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
1) YÜD’ün önlem konusu ürün için 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2012

yılında 110’a yükselmiş, 2013 yılında ise 101 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yerli üretim
dalının üretim kapasitesi sabit kaldığından kapasite kullanım oranı endeksi de benzer şekilde
sırasıyla 100, 110 ve 101 olarak gerçekleşmiştir.

2) Kamu dinleme toplantısında ve alınan yazılı görüşlerde önlem konusu ürünün bazı
ithalatçıları ve kullanıcıları yerli üreticinin önlem sonrası dönemde yeterli yatırımı yapmadığı,
teknolojisinin geri ve kapasitesinin yetersiz olması dolayısıyla maliyetlerini düşüremediği yö-
nünde iddialarda bulunmuşlardır. Yerli üreticiden alınan yanıtlardan anlaşıldığı ve yapılan ye-
rinde doğrulama sırasında da görüldüğü üzere yerli üretim dalı robotik otomasyon, yüksek tek-
nolojili yakma prosesi gibi yeni yatırımlar yapmış ancak dampingli ithalatın fiyat seviyesi ve
talebin yetersizliği dolayısıyla kapasitesinin belli bir kısmını kullanamamıştır.  Bu kapsamda
önlem sonrası faaliyete başlayan ve 2013 yılında çalışır vaziyette olan ikinci fırında fırça (bus-
hing) sayısı düşürülmüş olup hali hazırda 1,5 fırın olarak üretime devam edilmekte ve durumun
böyle devam etmesi halinde tek fırına düşülmesi planlandığı ifade edilmiştir.

3) Nihai Bildirim sonrasında bazı  ithalatçı ve kullanıcı firmalardan  yerli üreticinin
yaptığı teknoloji yatırımlarının yeterli olmadığı, robotik otomasyonların üretimin küçük bir
kısmı ile ilgili olduğu ve üretimin yapıldığı fırınların ömrünün bittiği ve yenilemelerinin yapı-
lamadığı yönünde görüşler alınmıştır. Bu kapsamda yerli üreticiden alınan bilgiler doğrultu-
sunda söz konusu fırınlarda farklı ve ileri teknolojilerin kullanıldığı ve yapılan yatırımlar ne-
ticesinde robotik otomasyon süreçlerinin farklı alanlarda kullanımı olduğu  ve ikinci fırının
belli bir bakım süreciyle tam kapasite çalışabilir konuma getirilebileceği ifade edilmiştir. Ya-
pılan yatırımların ve tek fırına düşme riskinin  hali hazırda dampingli ithalattan  kaynaklanan
zarar ortamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

b) Yurtiçi Satışlar
1) YÜD’ün önlem konusu ürün için 2011 yılında 100 olarak kabul edilen yurtiçi satış

miktarı endeksi 2012 yılında 121’e, 2013 yılında ise 130’a yükselmiştir. Aynı dönemde yurtiçi
satış hasılası endeksi ise sırasıyla 100, 106, 115 olarak gerçekleşmiştir. 

c) Yurtiçi Fiyatlar
1) YÜD’ün inceleme konusu üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2011 yılında

100 kabul edilmiştir. Söz konusu fiyat 2012 yılında 87’ye, 2013 yılında ise 89’a gerilemiştir.
Yerli üretim dalının yürürlükteki önleme rağmen düşük fiyatlı ithalatla rekabet edebilmek için
yurt içi satışlarını birim fiyatını düşürmek pahasına arttırdığı görülmektedir. 
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ç) İhracat
1) YÜD’ün önlem konusu üründeki ihracat miktar endeksi 2011 yılında 100 iken 2012

yılında 110 ve 2013 yılında 91 olarak gerçekleşmiştir. 
d) Pazar Payı
1) YÜD’ün önlem konusu üründeki pazar payı endeksi 2011 yılında 100 iken 2012 yı-

lında 110 ve 2013 yılında 109 olmuştur. YÜD damping önlemine rağmen düşük fiyatlı ithalatla
rekabet edebilmek ve pazar payını koruyabilmek için zarar etmek pahasına birim fiyatını dü-
şürmüştür.

e) Maliyetler
1) YÜD’ün önlem konusu ürün için 2011 yılında reel olarak 100 kabul edilen birim ti-

cari maliyeti 2012 yılında 85’e ve 2013 yılında 86’ya gerilemiştir.
f) Karlılık 
1) YÜD’ün önlem konusu  ürünün yurtiçi satışlarından elde ettiği birim karlılık 2011

yılında -100 olarak kabul edildiğinde 2012 yılında -49 ve 2013 yılında -27 olarak gerçekleş-
miştir.

g) Stoklar
1) YÜD’ün önlem konusu üründe 2011 yılında 100 olan stok miktar endeksi 2012 yı-

lında 104’e çıkmış 2013 yılında ise 92’ye gerilemiştir. 
ğ) İstihdam
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olarak kabul edilen önlem konusu ürünün üretiminde ça-

lışan direkt işçi sayısı 2012 yılında 97’ye, 2013 yılında ise 89’a düşmüştür. 
h) Ücretler
1) Yerli üretim dalında çalışan işçilerin aylık ücretleri 2011 yılında 100 olarak gerçek-

leşirken 2012 yılında bu oran 108’e 2013 yılında ise 114’e yükselmiştir. 
ı) Verimlilik
1) Üretimde çalışan işçi başına üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2011 yılında

100 iken 2012 ve 2013 yıllarında ise 113 olarak gerçekleşmiştir.
i) Nakit Akışı 
1) YÜD’ün inceleme konusu ürünün üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı

(Kar+Amortisman) 2011 yılında -100 iken 2012 yılında -162, 2013 yılında ise -20 olarak ger-
çekleşmiştir. 

j) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü 2011 yılında 100 iken 2012

yılında 84’e 2013 yılında ise 72’ye düşmüştür. 
k) Sermaye Artışı
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olarak kabul edilen özsermayesi 2012 yılında 91’e, 2013

yılında ise 86’ya düşmüştür.
l) Yatırımlar
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin yenileme yatırımları 2011 yılında 100 iken 2012

yılında 143’e yükselmiş, 2013 yılında ise 58’e düşmüştür.
m) Yatırımların Geri Dönüş Oranı
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kar/Özkaynak) oranı 2011 yı-

lında 100 iken 2012 yılında -105, 2013 yılında ise -23 olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi 
MADDE 15 – (1) Yukarıdaki veriler ışığında dampinge karşı önlemin varlığında yerli

üretim dalının yurt içi satışlarının arttığı ancak üretim rakamının, stoklarının ve kapasite kul-
lanım oranının sabit kaldığı, ürün istihdamında ise azalma yaşandığı görülmüştür.

(2) Diğer taraftan YÜD önleme rağmen artan fiyat kırılması ve baskısı altında pazar
payından feragat etmemek için fiyatlama politikasını maliyetleriyle uyumlu bir şekilde belir-
leyememektedir. Bunun neticesinde, ürün maliyeti altında satış yapılmasına bağlı olarak da
yerli üretim dalının söz konusu ürünler için incelenen dönem boyunca zarar ettiği ve nakit akışı
ve yatırımların geri dönüşünün de dalgalı ancak negatif olduğu anlaşılmaktadır. 

(3) Önlemin varlığının da etkisiyle YÜD’ün, tevsi yatırımlarının bulunduğu ve önlem
sonrasında kapasite artırımına gittiği görülmüştür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamının Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar
MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri gereğince, mevcut önle-

min, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmak için ye-
terli olup olmadığı incelenmiştir.  Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan ve elde edilen diğer
veriler çerçevesinde; önleme konu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat kabiliyeti ve fiyatları ve
esas soruşturmada tespit edilen damping marjları ve uygulanan dampinge karşı önlemler ile
dampingli ithalatın hacmi ve fiyatları incelenmiştir.

Önleme konu ülkenin üretim kapasitesi,  ihracat kabiliyeti ve fiyatları
MADDE 17 – (1) ÇHC’nin önlem konusu üründe gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında

2010 yılında 962 bin ton olan ihracatının 2011 yılında 869 bin ton, 2012 yılında 817 bin ton,
2013 yılında ise 823 bin ton seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum ÇHC’nin
hali hazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve kapasitesi bulunduğunu göstermektedir. ÇHC’nin
ülkemize ihracatı 2010 yılında 34 bin ton seviyesinde iken yürürlükte olan önlem sonrasında
2011-2013 yılları arasında sırasıyla 31 bin ton, 28 bin ton ve 27 bin ton olarak gerçekleştiği ve
ithalatta önemli bir gerileme yaşanmadığı değerlendirilmektedir. (Kaynak: Uluslararası Ticaret
Merkezi) 

(2) ÇHC’nin dünyaya ihracatında birim fiyatlara bakıldığında ise 2010 yılında 1,33
ABD Doları/kg olan birim fiyatın 2011’de 1,43 ABD Doları/kg olduğu 2012’de 1,45 ABD Do-
ları/kg, 2013’te ise 1,46 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmüştür. ÇHC’nin ülkemize
yaptığı ihracatta ise 2010 yılında 1,14 ABD Doları/kg olan birim fiyatın 2011’de 1,19 ABD
Doları/kg olduğu 2012’de 1,04 ABD Doları/kg, 2013’te ise 1,07 ABD Doları/kg olarak ger-
çekleştiği ve ülkemize yapılan ihracatta birim fiyatların daha düşük seviyelerde gerçekleştiği
ve önlem sonrasında da fiyatlarda önemli düşüşler yaşandığı görülmüştür. (Kaynak: Uluslararası
Ticaret Merkezi) 

Diğer ülkelerce uygulanan önlemler
MADDE 18 – (1) Avrupa Birliği ve Hindistan’ın ÇHC menşeli soruşturma konusu ürü-

ne benzer ürün gruplarında değişen oranlarda dampinge ve sübvansiyona karşı önlemleri bu-
lunduğu görülmüştür.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları ve uygulanan dampinge karşı
önlem

MADDE 19 – (1) 2011/1 sayılı Tebliğ uyarınca ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan
ihracatçı/üretici firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları CIF be-
delin yüzdesi olarak Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC) firması için %24,5
oranında, Jushi Group Company Limited firması için %53,6 oranında, Taishan Fiberglass In-
corporation firması için %42,7 oranında belirlenmiştir. 

(2) Bununla beraber İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçe-
vesinde, ÇHC menşeli önlem konusu ürün için hesaplanan damping marjlarından daha düşük
oranda, CIF bedelin yüzdesi olarak CPIC firması için %20,20 ve diğer firmalar için %23,75’i
oranlarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 

(3) Nihai Bildirim sonrasında bazı ithalatçı firmalardan Avrupa Birliğinin ilgili ürünlere
yönelik soruşturmaları sonucunda alınan önlemlerin dikkate alınması ve bu yönde önlem be-
lirlenmesi talep edilmiştir. Ancak bilindiği üzere bu soruşturma bir zarar AGG soruşturması
olup damping marjı belirlemesi yapılmamaktadır. Diğer yandan başka ülkelerce hesaplanan
marjlar ve uygulanan önlemlere yönelik talepler mevzuat kapsamında herhangi bir değerlen-
dirmeye tabi tutulmamaktadır.

Dampingli ithalatın hacmi ve fiyat etkisi
MADDE 20 – (1) Önlem konusu ürünün ÇHC menşeli ithalatının esas soruşturma dö-

nemi olan 2009 yılında 19.453 tondan dampinge karşı önlemin varlığına rağmen 2014 yılında
24,744 tona arttığı birim fiyatın ise 2009 yılında 1,12 ABD Doları/kg seviyesinden 0,92 ABD
Doları/kg seviyesine düştüğü görülmüştür. 

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2015 – Sayı : 29329



(2) Nihai Bildirim sonrasında bazı kullanıcı ve ithalatçı firmalar tarafından soruşturma
sonucunda önlem oranında bir artış olması halinde ürünü girdi olarak kullanan sektörlerde
olumsuz etkisi olacağı ve ihracat pazarlarında rekabet gücünü zayıflatacağı yönünde görüşler
alınmıştır. Bilindiği üzere mevzuat kapsamında halihazırda uygulanan önlemin yerli üretim
dalının zararının telafisine yeterli olmadığı görülmüş olup söz konusu ithalatın dahilde işleme
rejimi kapsamında yapılanları dampinge karşı önleme tabi olmamaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme
MADDE 21 – (1) Esas soruşturma sonucunda yürürlüğe giren önlem sonrasında ÇHC

menşeli cam elyafı ithalatında önemli bir azalma yaşanmamış; fiyatlar dünya fiyatlarının ol-
dukça altında gerçekleşmiştir. Ayrıca ÇHC’nin ithal birim fiyatlarının azalma eğiliminde olduğu
görülmektedir.

(2) Önlem sonrasında ÇHC menşeli cam elyafı ithalatının seviyesini ve pazar payını
koruduğu görülmekte; YÜD’ün ise önleme rağmen yüksek seviyelerde olan fiyat kırılma ve
baskısı altında üretiminin sabit kaldığı ve hali hazırda bazı fırınlarının kapandığı anlaşılmak-
tadır. YÜD’ün pazar payından feragat etmemek için maliyet altında satış yaptığı ve soruşturma
konusu ürün için zararın devam ettiği görülmektedir.

(3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, ÇHC menşeli ithalatın önlem sonrası
dönemdeki gelişimi ile fiyat kırılması ve baskısı oranlarının önlem sonrası dönemdeki seyri
incelendiğinde ÇHC menşeli cam elyaf  takviye malzemeleri ithalatında uygulanmakta olan
mevcut dampinge karşı önlem düzeyinin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. 

Karar
MADDE 22 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarından daha düşük

seviyede uygulanan yürürlükteki önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğ-
radığı zararın ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 2011/1 sa-
yılı Tebliğin 25 inci maddesinde yer alan  önlemin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme
Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uy-
gulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozis-

yonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi
tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/6)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (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 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Soruşturma
MADDE 2 – (1) Şikâyetçi yerli üreticiler Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.,

Taral Tarım Makine ve Aletleri A.Ş. ve Yağmur Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından
yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8432.29.90.00.19 gümrük tarife
istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan “diğer çapa makineleri’ne yönelik 26/3/2014 ta-
rihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı
MADDE 3 – (1) Başvuruda bulunan yerli üreticilerin Yönetmeliğin 20 nci maddesi

çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.
(2) Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracatı Ticaret Odası (China Chamber

of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products-CCCME) ve diğer
ihracatçı/ithalatçı firma temsilcileri nihai bildirime ilişkin görüşlerinde özetle; şikâyetçi yerli
üreticilerin YÜD’ü temsil niteliğini haiz olmadığını, Anadolu Motor dışındaki üreticilerin motor
üretmediklerini ve diğer aksam ve parçaları da iç piyasadan ve ithalat yoluyla temin ederek
montaj yaptıklarını iddia etmiştir. 

(3) YÜD nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturmasında şikâyetçi yerli üretici-
lerden Anadolu Motor’un dizel motor üreticisi olduğu ve ürettiği motorları dizel motorlu çapa
makinelerinde kullandığı, benzin motorlu olanların motorlarını ise ithal ettiği; diğer şikâyetçi
üreticilerin ise iddia edildiğinin aksine motor haricinde diğer aksam ve parçaların önemli bir
kısmını kendi atölyelerinde ürettikleri bir kısmını da fason olarak bölgelerindeki tedarikçilerden
temin ettikleri görülmüştür.

(4) Şikâyet başvurusunda her ne kadar başka yerli üreticilerin unvanları yer almış olsa
da soruşturmanın açılış aşamasında üretici olabileceği düşünülen diğer yerli firmalardan bilgi
talebinde bulunulmuş; ancak, bu firmalardan sadece Ecemak Tarım Otomotiv Makine Sanayi
Tic. Ltd. Şti. firması 2013 yılı 9 aylık verilerini Bakanlığa sunmuştur. Kamu dinleme toplan-
tısında CCCME, ithalatçı/ihracatçı temsilcileri şikâyetçi yerli üreticilerin YÜD’ü temsil nite-
liğini haiz olmadığını bir kez daha dile getirmesi üzerine soruşturma konusu ürünün üreticisi
olabileceği düşünülen diğer üreticilerden 2013 yılına ait üretim, satış ve kapasite miktarları
5/2/2015 tarihli ve 16033 sayılı yazımızla bir kez daha talep edilmiş olup söz konusu talebe
sadece Ayka Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ile Emir Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. süresi
dahilinde cevap vererek 2013 yılı üretim, yurt içi satış ve kapasite değerlerini Bakanlık ile pay-
laşmıştır.
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(5) Her ne kadar soruşturmanın açılış aşamasında YÜD’ün temsil niteliğini haiz olduğu
tespit ve değerlendirmesi yapılmış olsa da nihai bildirim sonrasında dile getirilen iddialar ve
adı geçen firmalarca sunulan veriler bir arada değerlendirildiğinde şikâyetçi yerli üreticilerin
YÜD’ü temsil niteliğinde herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşılmıştır.

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

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

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

(3) YÜD soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep
edilen ilave bilgileri temin etmiştir. 

(4) Kendilerine soru formu gönderilen 12 ithalatçı firmanın dokuzundan cevap alın-
mıştır. 

(5) ÇHC’de yerleşik 23 firmaya soru formu gönderilmiş olup, Chongqing AMM Machinery
Manufacturing Co., Ltd., Chongqing Jiamu Machinery Co., Ltd., Chongqing Shineray
Agricultural Machinery Co., Ltd., Chongqing Weima Agricultural Machinery Co., Ltd., Chongqing
Xinshui Machine Manufacture Co., Ltd., Loncin Motor Co., Ltd., Tipho Agricultural Machinery
(Qingdao) Co., Ltd. üretici/ihracatçı ve Vido (H.K) Holding Co. Ltd. firması da tacir soru form-
larına usulüne uygun olarak cevap vermiş ve soruşturma süresince işbirliği halinde bulunmuş-
lardır. Firmaların soru formlarına verdikleri yanıtların incelenmesi neticesinde tespit edilen
eksiklikler firmalara bildirilmiş, firmalar tarafından bu eksikliklere ilişkin yanıtlar kendilerine
tanınan süre içerisinde Bakanlığa iletilmiştir.

(6) CCCME de soruşturma süresince ilgili taraf görüşlerini Bakanlığa iletmiştir. 
(7) Ayrıca ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden

bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur. CCCME ilgili taraf görüşle-
rinde ve nihai bildirim sonrası verdiği yanıtlarda şikâyetin gizli olmayan özetinin eksik bilgi
ve bulgular içerdiği ve bu nedenle de Bakanlığın yanıltıldığı iddiasında bulunmuştur. Yönet-
meliğin 22 nci maddesi uyarınca gizli olmayan özetin esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına
olanak sağlayacak ayrıntıda olması gerekmekte olup şikâyetin gizli olmayan özeti Yönetmelikte
belirtilen şartları sağlamaktadır. 

(8) CCCME nihai bildirim sonrası verdiği ilgili taraf görüşlerinde ise kamu dinleme
toplantısı sonrası söz konusu soruşturma dosyasına erişim talebinde bulunmuş; ancak bahse
konu toplantı sonrasında CCCME temsilcilerinden böyle bir talep gelmemiştir.

(9) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 22/1/2015 tarihinde ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği
ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan CCCME’ye, ithalatçılara, üretici/ihracatçılara ve
yerli üreticilere iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüşlerini yazılı olarak
bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.

(10) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve iddialarını söz-
lü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 4/2/2015 ta-
rihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir. 

(11) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-
lenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun il-
gili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Taral Tarım

Makine ve Aletleri A.Ş. ile Yağmur Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan
üretim ve idari tesislerinde 8-12/9/2014 tarihlerinde; Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama
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A.Ş.’nin Kocaeli’nde bulunan üretim ve idari tesisinde 10/12/2014 tarihinde; Chongqing AMM
Machinery Manufacturing Co., Ltd., Chongqing Jiamu Machinery Co., Ltd., Chongqing Shineray
Agricultural Machinery Co., Ltd., Chongqing Weima Agricultural Machinery Co., Ltd., Chongqing
Xinshui Machine Manufacture Co., Ltd., Loncin Motor Co., Ltd.’nin Chongqing/ÇHC’de yer-
leşik bulunan üretim ve idari tesislerinde 22-26/12/2014 tarihlerinde yerinde doğrulama soruş-
turmaları gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013–31/12/2013 tarihleri arası soruş-

turma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz
için 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem esas alınmıştır.

(2) Kamu dinleme toplantısında CCCME ile ithalatçı/ihracatçı temsilcileri soruşturma-
nın açılış aşamasında 2010-2013/9 aylık verilerin kullanıldığını ve fakat nihai bildirimde yer
alan zarar incelemesinde 2011-2013 döneminin esas alınmasının YÜD’ün ekonomik göster-
gelerini yanlış yansıttığı iddiasında bulunmuşlardır.

(3) Anti-Damping Uygulamaları Komitesinin anti-damping soruşturmalarında veri top-
lama dönemine ilişkin 5/5/2000 tarihli tavsiye kararının 1(a) maddesinde, damping soruştur-
malarına ilişkin veri toplama döneminin en az 6 aylık normalde ise 12 aylık ve soruşturmanın
açılışına mümkün olan en yakın verileri içermesi gerektiği; 1(c) maddesinde ise zarara ilişkin
verilerin en az üç yıllık dönemi içermesi gerektiği tavsiye edilmiştir.

(4) Soruşturmanın açılış aşamasında her ne kadar 2010-2013/9 aylık dönemi zarar in-
celemesinde kullanılmış olsa da ilgili bütün taraflara gönderilen soru formalarında zarar ince-
leme döneminin 2011-2013 dönemi olacağı belirtilmiş ve ilgili taraflarda yürütülen yerinde
doğrulama soruşturmaları bu dönem verileri üzerinden yapılmıştır. Soruşturmanın nihai bildi-
rim aşamasına gelene kadar da üretici/ihracatçı ve YÜD’den söz konusu zarar inceleme döne-
mine ilişkin herhangi bir şikâyet ve/veya öneri gelmemiştir. Soruşturma ve zarar inceleme dö-
nemi belirlenirken mevzuat çerçevesinde ve bahsi geçen tavsiye kararları dikkate alınarak işlem
tesis edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 8432.29.90.00.19 GTİP’li “diğer çapa ma-

kineleri”dir.
(2) Soruşturma konusu ürünün ana girdisi 4-12 beygir arasında değişen güç üreten, tek

veya çok silindirli, iki veya dört zamanlı, marşlı veya iple çekme suretiyle ateşlenen benzinli
ya da dizel güç üniteleri (motor)’dir.

(3) Motorun ürettiği gücü çapa bıçaklarına iletecek olan aktarım mekanizmaları (alü-
minyum alaşımlı veya sfero döküm) yerli üreticilerin atölyelerinde CNC tezgâhlarından geçi-
rilerek montaj bantlarında motor ve diğer akşam ve parçalarla birleştirilerek nihai ürünün ima-
latı gerçekleştirilmektedir. Yerli üreticiler benzin motorlu çapa makinelerinin ve bazı tiplerdeki
dizel motorlu çapa makinelerinin motorlarını İtalya ve ÇHC’den de ithal etmektedirler. 

(4) Soruşturma konusu ürün motor tipi ve ürün modeline göre değişiklik göstermekte
olup fabrika çıkış aşamasında müşterinin talebi doğrultusunda kaput, far, tekerlek, akü takılmış
veya takılmamış olarak satışa sunulmaktadır. 

(5) Soruşturma konusu ürün genellikle ağaç altları ve bağ aralarının, bahçe ve seralar-
daki sebze aralarının çapalanması, fidan-fide-çiçek yetiştiriciliğinde toprağın hazırlanması, ya-
bani ot kontrolünde ve benzeri birçok işin yapılmasında kullanılmaktadır.

(6) Öte yandan, 8432.29.90.00.11 GTİP’li “gübreli çapa makineleri”nin de şikâyet kap-
samı ürünle benzer ürün sayılıp sayılamayacağına ilişkin olarak şikâyetçi yerli üreticilerden
görüş istenmiş; Yağmur Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.’nin 9/12/2013 tarihli cevabi yazı-
sında söz konusu gübreli çapa makinelerinin traktör kuyruk milinden hareket alan, üzerinde
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bulunan gübre haznesinden aldığı gübreyi toprağa karıştıran mekanizması ile şikayet konusu
üründen tamamen farklı özellikler taşıdığı belirtilmiştir. Söz konusu firma aynı tarihli yazısında
bazı ithalatçı firmaların soruşturma konusu ürünü 8701.10.00.00.00 GTİP altında yer alan halk
arasında el traktörü diye bilinen “motokültörler” olarak beyan edip ithal ettikleri gerekçesiyle
8701.10.00.00.00 GTİP’li ürünün de soruşturmaya dâhil edilmesini talep etmiştir. Soruştur-
manın açılış aşamasında diğer şikâyetçi yerli üreticilerden böyle bir talep gelmemiş olmakla
birlikte yerinde doğrulama soruşturması sırasında Taral Tarım Makine ve Aletleri A.Ş. benzer
şikâyette bulunmuştur. Adı geçen firma 17/11/2014 tarihli ve 101688 sayılı yazısında benzer
şikayetleri dile getiren yazısında özetle; soruşturma konusu 8432.29.90.00.19 GTİP’li “diğer
çapa makineleri”nin bazı ithalatçılar tarafından 8701.10.00.00.00 GTİP altında “motokültörler”
olarak beyan edilerek ithal edildiğini ve ÇHC’de büyük çaplı motokültör üreticisi olmadığını
belirtmiştir.

(7) Soruşturmanın açılış aşamasında söz konusu motokültörlerin daha yüksek beygir-
lerde güç üreten motorlara sahip olduğu, şanzıman farkı ve kuyruk mili eklenmek suretiyle söz
konusu ürünün ihtiyaca göre sulama, taşıma, ilaçlama vb. işlerde de kullanılabilecek nitelik
kazandığı ve bu anlamda soruşturma konusu üründen farklılık gösterdiği; incelenen dönem iti-
bariyle ÇHC menşeli motokültör ithalatının çok yüksek düzeylerde olmadığı; söz konusu ürü-
nün birim fiyatlarının görece yüksek olduğu göz önünde bulundurularak motokültörlerin şikâyet
konusu ürün kapsamında yer alamayacağı değerlendirilmiştir. 

(8) Soruşturmanın ilerleyen safhalarında gerek yerli üreticiler nezdinde gerekse işbir-
liğinde bulunan ÇHC’li firmalar nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturmaları sırasında
bahsi geçen motokültörler için soruşturmanın açılış aşamasında yapılan değerlendirmelerin ge-
çerliliğini koruduğu ve bunlara ilaveten yerli üreticilerin iddia ettiğinin aksine ÇHC’de yerleşik
firmalarca da motokültör üretildiği ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiği tespit edilmiştir.
ÇHC’li firmalarla yapılan görüşmelerde ve üretim tesislerinde yapılan incelemelerde işbirli-
ğinde bulunan bütün ÇHC’li firmaların motokültör üretebildikleri anlaşılmıştır.

(9) Özetle, 8432.29.90.00.11 GTİP’li gübreli çapa makineleri ile 8701.10.00.00.00
GTİP’li motokültörler bu kapsamda soruşturmaya konu ürün kapsamında yer almamaktadır.

(10) Soruşturma açılışını müteakip gönderilen soru formalarına verilen cevaplarda ve
nihai bildirime ilişkin yazılı görüşlerinde ithalatçı firmalar ve İstanbul Ticaret Odası özetle; 

a) ÇHC menşeli çapa makinelerinin yerli ürüne göre hem düşük kaliteli hem de  %70-80
oranında daha düşük fiyatla ithal edilebildiği ve bu ürünlerdeki kar marjlarının yüksek oldu-
ğunu,

b) ÇHC’li firmaların daha uzun vadeli satışlar yaptıklarını,
c) Nihai ürün ithalatında dampinge karşı önlem alınması durumda bazı ithalatçıların

söz konusu ürünü de-monte halde ithal edip basit montaj ile piyasaya sürebileceğini,
ç) İthalatçı firmaların yerli üreticilere oranla daha geniş servis ağı ve dağıtım kanallarına

sahip olduğunu,
d) Farklı ithalatçılar tarafından piyasaya sürülen çapa makinelerinin yedek parçalarının

birbiriyle yüksek oranda uyumlu olduğunu, 
e) YÜD’ün iç talebi karşılayamadığını,
f) Yerli üreticilerin 8,8 hp altında motorlu çapa makinesi üretmediği ve bunların da daha

çok profesyonel kullanıcılara uygun olduğundan hobi amaçlı çapa makineleri ithal edildiğini,
g) Yerli ürünlerin nispeten daha ağır olmaları sebebiyle toprağa daha çok gömüldüğünü

ve bu nedenle de yerli ürünlerin seracılıkta kullanıma uygun olmadığını,
ğ) Yerli üreticilerin ana bayi sözleşmeleri yapmaları ve bu sözleşmelerin ana bayiler

üzerine ağır finansal ve ticari şartlar yüklemesi nedeniyle ürünün nihai tüketiciye ulaşana kadar
fiyatının ciddi oranda yükseldiğini,

h) YÜD tarafından üretilen çapa makinelerinde AB Emniyet Tebliği normlarına uygun
ters debriyaj siteminin yer almadığını ve hız limitlerinin 6 km/h ile sınırlandırılmadığını,
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ı) Hobi amaçlı kullanıma uygun elektrikli çapa makinelerinin yerli üretiminin olmaması
nedeniyle kapsam dışı bırakılması gerektiğini,

iddia ve talep etmişlerdir.
(11) Soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ithalatçıların yukarıda özetlenen iddiaları

yerinde doğrulama soruşturması sırasında sözlü ve yazılı olarak YÜD’e iletilmiş, bu iddialara
ilişkin açıklama talep edilmiştir. Bu meyanda, YÜD özetle;

a) YÜD’ün servis, yedek parça ve ürün dağıtım kanalları bağlamında ithalatçı firmalara
oranla daha geniş ve çeşitli ağ yapısına sahip olduğunu,

b) Tasarım ve ürün tescilleri nedeniyle yerli ürünlerin birbirlerinden farklı olmasının
ve yedek parçaların birbirine uyumsuz olmasının doğal olduğunu, 

c) İddia edilenin aksine YÜD’ün 4 hp’den 12 hp’ye kadar farklı motor gücüne sahip
dizel ve benzinli ürünleri üretebildiğini ve talep edilmesi halinde motor ve şanzıman değişik-
liğine gidilerek hobi amaçlı ürünlerin de üretilmesinin mümkün olduğunu,

ç) Ana bayi sözleşmelerinin iddia edildiği gibi ağır şartlar taşımadığını ve ürünün nihai
tüketiciye sunulmasına kadar olan tedarik zincirini kısaltması nedeniyle ürünün nihai tüketiciye
daha düşük fiyatla sunulabilmesine imkân sağlandığını,

d) Ürünlerinin AB Emniyet Tebliği normlarına uygun olarak üretildiğini,
e) Hobi amaçlı elektrikli çapa makinesi üretimlerinin olmadığını,
yazılı ve sözlü olarak dile getirmiştir. YÜD nezdinde yürütülen yerinde doğrulama so-

ruşturmasında YÜD’ün yukarıda sayılan hususlarda üretim yaptığı ve tedarik zincirlerini kul-
landığı müşahede edilmiştir.

(12) Sonuç olarak yapılan incelemeler neticesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen
çapa makineleri ile soruşturma konusu ülkelerden ithal edilenlerin, teknik ve fiziki özellikleri,
dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip
olduğu ve soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen ürünün yerli üretim dalının ürünüyle doğ-
rudan rekabet içinde bulunduğu ve bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde ben-
zer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013–31/12/2013 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir.
Piyasa ekonomisi iddiasına ilişkin değerlendirmeler
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin Ek Madde 1 inci hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi

uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki
soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu
maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli
delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci
maddesi; aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili taraf CCCME’nin ÇHC’de piyasa ekonomisi koşullarının geçerli
olduğu ve söz konusu soruşturmada ÇHC’nin piyasa ekonomosi uygulayan ülke statüsünde
değerlendirilmesi gerektiği yönünde talebi olmuş; ancak, işbirliğinde bulunan ÇHC’li üretici/ih-
racatçı/tacir firmalar piyasa ekonomisi uygulamayan ülke statüsü talebinde bulunmuşlardır.
Bunlara ilaveten, söz konusu firmalar soru formlarına verdikleri yanıtlarda ve yerinde doğru-
lama sırasında da böyle bir talepte bulunmamıştır.

(3) Bu itibarla, soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ÇHC’de yerleşik firmalar
piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdikleri iddiasında bulunmadıklarından normal de-
ğerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında oluşturulmuş normal değer yöntemi
kullanılmıştır. 
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Oluşturulmuş normal değer  
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve yukarıdaki açıklamalar

ışığında, ÇHC'de yerleşik işbirliğinde bulunan firmaların piyasa ekonomisinde faaliyet gös-
termedikleri kabul edildiğinden; normal değer Türkiye'de benzer malın birim sınaî maliyetine
genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.

(2) Normal değer tespiti yapılırken, ÇHC’li firmaların lehine olacak şekilde yerli üre-
ticinin ÇHC menşeli motor kullanarak ürettiği ürün modelleri esas alınmış buna ilaveten nihai
ürünü oluşturan aksam ve parçalar ile işgücü, enerji, amortisman ve genel, idari ve satış gider-
lerinde çeşitli ayarlamalar yapılmıştır.

İhraç fiyatı 
MADDE 11 – (1) İşbirliği yapan üretici-ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak

Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir. 
Fiyat karşılaştırması 
MADDE 12 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için normal değer ile ihraç

fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(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) ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan firmalar ürün tipindeki çeşitlilik nedeniyle
ihraç fiyatı ile normal değer karşılaştırmasının birbirine benzer tipler arasında yapılması tale-
binde bulunmuşlardır.

(4) Kamu dinleme toplantısında CCCME ve ÇHC’li firma temsilcileri nihai bildirimde
yer alan fiyat karşılaştırmalarının tam olarak birbirinin muadili olan ürünler arasında yapılma-
dığını, YÜD tarafından üretilen ürünlerin daha nitelikli ürünler olması nedeniyle adil bir kar-
şılaştırma yapmanın mümkün olmadığını dile getirmişlerdir. Adı geçen taraflar ayrıca, ÇHC’de-
ki yüksek rekabet koşulları nedeniyle ÇHC’li üreticilerin Türkiye’deki muadillerine göre daha
düşük birim maliyetle üretim yaptıklarını ve bu nedenle de gerçek normal değerin oluşturulmuş
normal değerden daha düşük olduğunu belirterek oluşturulmuş değer yöntemiyle hesaplanan
damping marjlarının olması gerekenden çok yüksek olduğunu iddia etmişlerdir. Bunlara ila-
veten ilgili taraflar ÇHC’li üreticilerin birim maliyetleri ve satış fiyatları arasındaki farkın çok
yüksek olmadığını ve bu nedenle de hesaplanan damping marjlarının birbirine yakın olması
gerektiğini öne sürmüşlerdir.

(5) Tebliğin 10 uncu maddesinde izah edildiği üzere, Yönetmeliğin 7 nci maddesi çer-
çevesinde normal değer tespitinde oluşturulmuş değer yöntemine başvurulmuştur. Belirlenen
oluşturulmuş normal değerler ile ihraç fiyatları aynı aşamada karşılaştırılmıştır. Öte yandan,
firma bazında damping marjı hesabı işbirliğinde bulunan ÇHC’li firmaların SD’deki ihracat
birim fiyatlarının ağırlıklı ortalamaları üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle ilgili firma SD’de
hangi tip çapa makinelerini ihraç etmiş ise hesaplamalar da o tipteki normal değerler karşılaş-
tırılarak yapıldığından firmalar için farklı damping marjları hesaplanmıştır. İddia edildiği üzere,
ÇHC’de yerleşik firmaların maliyet ve satış fiyatları arasında çok büyük farkların olmaması
damping marjlarının da birbirine yakın olması gerektiği sonucunu doğurmamaktadır.

(6) Soruşturma konusu ürünün bir nihai tüketim ürünü olması nedeniyle müşteri talep-
leri doğrultusunda, motor tipleri, çalıştırma prensibi, bıçak genişlikleri, tekerlek ve akü takıl-
mış/takılmamış olması, farklı gidon tasarımları ve kaputlu veya kaputsuz olarak satışa konu
olabilmesinden ötürü işbirliğinde bulunan firmaların Türkiye’ye ihraç ettikleri ürün tipleri ile
YÜD tarafından üretilen benzer tipleri belirlenmeye çalışılmış; fiyat karşılaştırmasının bu tipler
arasında yapılmasının adil karşılaştırma prensibine uygun olacağı değerlendirilmiştir. Yukarıda
da izah edildiği üzere ürün tipleri belirlenirken YÜD’ün ÇHC menşeli motor kullanarak imal
ettiği modeller esas alınmıştır.
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Damping marjları
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları,

normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplan-
mıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar firma
özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İşbirliğine gelmeyen firmalar için damping
marjı tespiti ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmüne uygun olarak yapılmıştır. 

(2) ÇHC’li üreticiler ve CCCME düşük oranlı vergi uygulanması talebinde bulunmuş-
tur. Ayrıca CCCME kamu dinleme toplantısı sonrasında yaptığı başvuruda yedi ÇHC’li firma
adına fiyat ve kota taahhüdünde bulunmuştur. Yönetmeliğin 32 ve 33 üncü maddelerinde ta-
ahhütlerin kabulü ve ihlali durumu düzenlenmiştir. Söz konusu fiyat ve kota taahhütleri düzenli
bilgi akışı ve bu bilgilerin doğruluğunun tespitinde yaşanacak muhtemel sorunlar nedeniyle
uygulamada sıkıntıya yol açacağı ve dampingli ithalatın devam edeceği değerlendirilerek İt-
halatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca reddedilmiştir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke

menşeli ithalatın hacminde mutlak ya da nispi artış olup olmadığı, gerçekleşen bu ithalatın
YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerinde fiyat kırılması, fiyat baskısı ve fiyat bastırmasına se-
bep olup olmadığı ve sayılan nedenlerden ötürü YÜD’ün temel ekonomik göstergelerinde bo-
zulmalar olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2011-2013 yılları olarak
belirlenmiştir.

Ürünün genel ithalatı
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2011-2013 yılları arasındaki dönem Tür-

kiye’ye genel ithalatı ve şikâyet konusu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK ve-
rileri kullanılmıştır. Buna göre, 2011 yılında 46.684 adet olan soruşturma konusu ürünün toplam
ithalatı, 2012 yılında 39.993 adet ve 2013 yılında ise 40.696 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Bahse konu ürünün genel ithalatının değer bazında 2011 yılında 26.002.240 ABD
Doları, 2012 yılında 20.490.035 ABD Doları ve 2013 yılında ise 16.420.207 ABD Doları dü-
zeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Genel ithalatın birim fiyatları ise 2011 yılında 557 ABD Doları/Adet, 2012 yılında
512 ABD Doları/Adet ve 2013 yılında ise 403 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.
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Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı 
MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2011

yılında 30.823 adet, 2012 yılında 34.520 adet ve 2013 yılında da 38.635 adet olmuştur. Ger-
çekleşen ithalatın değeri ise 2011 yılında 13.393.306 ABD Doları, 2012 yılında 15.959.367
ABD Doları ve 2013 yılında da 14.289.827 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2)  Söz konusu ithalatın birim fiyatı ise 2011 yılında 434 ABD Doları/Adet, 2012 yı-
lında 462 ABD Doları/Adet ve 2013 yılında da 370 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.

(3)  ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2011 yılında % 66, 2012
yılında % 86 ve 2013 yılında da % 95 seviyesindedir.

Ürünün üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatı 
MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı incelenen dö-

nem itibarıyla miktar ve değer bazında gerilemiştir. Buna göre 2011 yılında 15.861 adet olan
ithalat, 2012 yılında 5.473 adet ve 2013 yılında da 2.061 adet olarak gerçekleşmiştir. Yine bu
dönemde gerçekleşen ithalatın değeri gelişimi ise 2011 yılında 12.608.934 ABD Doları, 2012
yılında 4.530.668 ABD Doları ve 2013 yılında da 2.130.380 ABD Doları seviyesindedir. Üçün-
cü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2011 yılında 795 ABD Doları/Adet iken, 2012
yılında 828 ABD Doları/Adet ve 2013 yılında da 1034 ABD Doları/Adet düzeyine yükselmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları 
MADDE 18 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında YÜD’den

temin edilen yurt içi satış miktarları ile bilinen diğer yerli üreticilerden temin edilen yurt içi
satış miktarları ve genel ithalat miktarları adet bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin
tüketim miktarı elde edilmiştir.

(2) Bu veriler çerçevesinde Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için
100 olarak alındığında 2012 yılında 82’ye ve 2013 yılında da 80’e gerilemiştir.

(3) Yine bu dönemde YÜD’ün pazar payı 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 93’e
ve 2013 yılında da 83’e gerilemiştir.

(4) ÇHC’nin pazar payı ise 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 136’ya ve 2013 yı-
lında da 156’ya yükselmiştir.

(5) Diğer ülkelerin pazar payları ise 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 42’ye ve
2013 yılında da 16’ya gerilemiştir. 

Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine
gelen ihracatçıların sunduğu fiyatlar ile ithalatın fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplan-
mış; ayrıca, dampingli ithalatın YÜD fiyatları üzerinde kurduğu fiyat baskısı ve fiyat bastırması
hesapları yapılmıştır.

Fiyat kırılması
MADDE 20 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üre-

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

gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün
Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşı-
laştırılmıştır. Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yurtiçi pazara giriş fiyatı bulunurken
CIF ithal fiyatlarına gümrükleme masrafı için % 5 oranında ilave yapılmıştır. 

(3) Buna göre ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF ihraç fiyatına
göre 2011 yılında %316, 2012 yılında %225 ve 2013 yılında da %343 düzeyinde kırdığı tespit
edilmiştir.

(4) ÇHC’de yerleşik işbirliğine gelen firmaların soruşturma dönemi olan 2013 yılında
Türkiye’ye gerçekleştirdiği satışlar içerisinde satışa en çok konu olan tiplerin ortalama CIF de-
ğerleri ile YÜD’ün muadil ürününün ortalama yurt içi satış fiyatı karşılaştırılıp firma bazında
fiyat kırılması hesaplanmıştır. 
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Fiyat baskısı
MADDE 21 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli

üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göster-
mektedir. ÇHC’den yapılan ithalat gümrük vergisinden muaf olduğu için CIF ihraç birim fi-
yatlarına gümrükleme masrafları eklenerek Türkiye piyasasına giriş fiyatları elde edilmiş ve
YÜD’ün olması gereken birim satış fiyatıyla karşılaştırılmıştır. Buna göre ÇHC menşeli ithalat
YÜD’ün fiyatlarını 2011 yılında %345, 2012 yılında %248 ve 2013 yılında da %374 oranında
baskılamıştır.

Fiyat bastırması
MADDE 22 – (1) Fiyat bastırması, yerli üretim dalının dampingli ithalat sebebiyle

artan maliyetlerini fiyata yansıtamaması veya maliyetlerden daha az oranda yansıtabilmesi
veya maliyetler aynı kalırken fiyatının yıpranması sonucunda kar oranının azalması ya da
maliyet-fiyat oranının yükselmesidir.

(2) Buna göre, YÜD’ün birim ticari maliyetlerinin birim yurt içi satış fiyatlarına oranı
2011 ve 2012 yıllarında  % 86 ve 2013 yılında da % 85 düzeyinde seyretmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 23 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi

yerli üreticilerin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla
Türk Lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflas-
yondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2011 yılı esas alınarak endekslenmiştir. 

(2) Nihai bildirime ilişkin görüşlerde ve kamu dinleme toplantısında ilgili taraflar
YÜD’ün enflasyon etkisinden arındırılarak endekslenen bazı göstergelerinde hata olduğunu
belirtmiş ve söz konusu endekslerin yeniden tetkik edilmesi talebinde bulunmuştur.  Talep doğ-
rultusunda YÜD’ün ekonomik göstergelerinin yer aldığı tabloda gerekli düzeltmeler yapılmış
ve ilgili taraflara söz konusu değişikliklere ilişkin olası görüşlerini sunmak üzere yeterli süre
verilmiştir. Buna göre;

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2012 yılında 75’e

ve 2013 yılında da 59’a gerilemiştir.
2) Bu dönemde YÜD’ün üretim kapasitesi değişmezken kapasite kullanım oranları

(KKO) 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 75 ve 2013 yılında da 59 olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar, ihracat ve fiyatlar
1) YÜD’ün ilgili üründe 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2012 yılında

76’ya ve 2013 yılında da 67’ye gerilemiştir.
2) Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2011 yılında 100 olan

endeks 2012 yılında 65’e ve 2013 yılında da 62’ye gerilemiştir.
3) Yurt içi satışların birim fiyatları ise 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 85’e ge-

rilemiş ve 2013 yılında da 93’e yükselmiştir.
4) Dönem itibariyle YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2011 yılı 100 olmak

üzere 2012 yılında 66’ya ve 2013 yılında 57’ye gerilemiştir.
5) İhracatın değer bazında endeksi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 63 ve

2013 yılında da 64 olarak gerçekleşmiştir.
6) İhracatın birim fiyat endeksi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında  96’ya ge-

rilemiş ve 2013 yılında da 112’ye yükselmiştir.
c) Pazar payı
1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için

100 olarak alındığında 2012 yılında 82’ye ve 2013 yılında da 80’e gerilemiştir.
2) Yine bu dönemde YÜD’ün pazar payı 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 93’e

ve 2013 yılında da 84’e gerilemiştir.
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ç) Stoklar
1) Yerli üreticilerin ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde stok miktarlarının 2011

yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 120 düzeyine yükseldiği ve 2013 yılında da 23’e gerilediği
görülmektedir.

2) Bu dönemde stok çevrim hızları ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 63 ve
2013 yılında da 286 olarak gerçekleşmiştir.

d) İstihdam
1) Yerli üreticilerin ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2011 yılı 100 olmak

üzere 2012 yılında 82’ye ve 2013 yılında da 71’e gerilemiştir. 
e) Ücretler
1) Yerli üreticilerin ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret

endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 110 ve 2013 yılında da 115 olarak gerçekleş-
miştir.

f) Verimlilik
1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2011 yılı

100 olmak üzere 2012 yılında 92’ye ve 2013 yılında 84’e gerilemiştir.
g) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100

olmak üzere 2012 yılında 85’e gerilemiş ve 2013 yılında 92’e yükselmiştir. 
2) YÜD’ün ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alı-

narak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında
84’e gerilemiş ve 2013 yılında da 101’e yükselmiştir.

3) Yine aynı dönemde yurtdışı birim karlılık endeksi ise 2011 yılı 100 olmak üzere 2012
yılında 232’ye ve 2013 yılında da 377’ye yükselmiştir.

ğ) Nakit akışı
1) YÜD’ün ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 yılı 100 alındığında

2012 yılında 67 ve 2013 yılında da 73 olarak gerçekleşmiştir. 
h) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2011 yılı 100 olmak üzere

2012 yılında 113’e ve 2013 yılında da 143’e yükselmiştir.
ı) Yatırımların seyri
1) İncelenen dönem itibariyle YÜD’ün tevsi yatırımları 2011 yılı 100 olmak üzere 2012

yılında 303 ve 2013 yılında da 40 olarak gerçekleşmiştir.
2) Yine bu dönemde yatırımların geri dönüş oranı (Kar/Özsermaye) 2011 yılı 100 olmak

üzere 2012 yılında 94 ve 2013 yılında da 44 olarak gerçekleşmiştir.
3) YÜD’ün yatırım hâsılat oranı (Kar/Aktif Toplamı) endeksi ise 2011 yılı 100 olmak

üzere 2012 yılında 89 ve 2013 yılında da 33 olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri birim karlılık ve toplam karlılık esa-

sında değerlendirildiğinde dampingli ithalattan kaynaklanan maddi zararın varlığı kendini gös-
termektedir. Bununla birlikte, incelenen dönem itibariyle YÜD’ün üretim miktarlarının 2011
yılına göre 2012 yılında %25 ve 2013 yılında da %41 düzeyinde gerilediği görülmektedir. Yine
bu dönemde üretimdeki düşüşe paralel olarak yurt içi satışlar miktar bazında 2012 yılında %34
ve 2013 yılında da % 43 düzeyinde gerilemiştir. 

(2) Öte yandan, yerli üretim dalının kapasite kullanım oranı, işçi sayısı, ürün nakit akışı
gibi diğer göstergelerin de dampingli ithalat etkisiyle yaşanan pazar kaybından ötürü düşüş
gösterdikleri dikkate alındığında maddi zararın varlığı kendini göstermektedir.

(3) Dampingli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarının yerli üretim dalının ortalama
yurt içi satış birim fiyatlarının büyük ölçüde altında olduğu da dikkate alındığında, önümüzdeki
dönemde dampingli ithalattaki artışın mevcut seviyede devam etmesi durumunda ÇHC’nin pa-
zardan daha fazla pay alacağı ve yerli üretim dalının pazar payının daha da daralacağı bu ne-
denle de ekonomik göstergelerindeki kötüye gidişin artarak devam edeceği öngörülmektedir.
Bu durumda dampingli ithalatın neden olduğu maddi zararın artacağı değerlendirilmektedir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Maddi Zarar Arasındaki 

Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 25 – (1) ÇHC’den gerçekleştirilen dampingli ithalat, zarara ilişkin değerlen-

dirmelerin yapıldığı 2011-2013 döneminde yıllık ortalama %12 oranında artarken 2011 yılına
göre 2013 yılında yapılan ithalat %25 oranında artış göstermiştir. 

(2) ÇHC’de yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların gerek soru formlarına
verdikleri cevaplarda gerekse bu firmalar nezdinde yürütülen yerinde doğrulama soruşturma-
larında söz konusu firmaların üretim kapasitelerinin tamamını kullanmadıkları, Türkiye’ye ger-
çekleştirdikleri ihracat miktarına nispetle ciddi üretim kapasitelerinin bulunduğu ve ihtiyaç ha-
linde Türkiye’ye yönlendirilebilecek fazla üretim kapasitelerinin bulunduğu tespit edilmiş olup
gelecek dönemde dampingli ithalatta önemli bir artış ihtimalinin var olduğu değerlendirilmiştir.

(3) Soruşturmaya konu ülkeden gerçekleştirilen dampingli ithalatın birim fiyatlarının
gerek YÜD’ün fiyatlarına gerekse üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatlarına
oranla önemli ölçüde düşük seyrettiği ve YÜD’ün yurt içi birim fiyatları üzerinde yüksek dü-
zeyde fiyat kırılmasına neden olduğu, YÜD’ün fiyatlarını baskıladığı ve bastırdığı belirlen-
miştir. Bu bağlamda, dampingli ithalatın yurt içi fiyatları ciddi ölçüde düşürecek veya bunların
artışlarını engelleyecek ve ithalata olan talebi artırabilecek fiyatlarla yapıldığı değerlendiril-
miştir.

(4) Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler ışığında ÇHC menşeli dampingli ithalatın
yerli üretim dalı üzerinde maddi zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Üretim, satış ve birim
karlılıklar ile kapasite kullanım oranları, işçi sayısı ve ürün nakit akış hızındaki düşüşlere zıt
yönde artış gösteren dampingli ithalat miktarı ile düşen ihraç birim fiyatları bu tespiti destekler
niteliktedir.

Zarara neden olabilecek diğer hususlar
MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi

zarara yol açabileceği düşünülen diğer unsurlar incelenmiştir. 
(2) Yapılan inceleme neticesinde, dampingli ithalat dışında yukarıda da izah edildiği

üzere ÇHC menşeli dizel motorlar için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin bu ülke
menşeli dizel motor kullanarak üretilen soruşturma konusu ürünün birim maliyetlerini yüksel-
tici etkisi göz önünde bulundurulmuş olmakla birlikte söz konusu önlemin nihai ürün maliyet-
lerine doğrudan etkilerinin 2014 yılından itibaren görülecek olması ve soruşturma dönemi iti-
bariyle YÜD’ün girdi tedarikinde söz konusu önlemin herhangi olumsuz bir etkisi tespit edi-
lememiş olması nedenlerinden ötürü söz konusu önlemin soruşturma döneminde zarara yol
açabilecek bir etken olmadığı değerlendirilmiştir.

(3) Soru formları ile nihai bildirime verilen cevaplar ve kamu dinleme toplantısında
CCCME, ithalatçı, üretici/ihracatçılar özetle; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının soruş-
turma konusu ürün için verdiği hibe ve desteklerin peyderpey düşürüldüğünü ve bu nedenle
de YÜD’ün pazar kaybına uğradığını; YÜD’ün ürünlerinin bilhassa kamu ihalelerinde tercih
edildiğini ve söz konusu ihalelerin azalması nedeniyle YÜD’ün stok fazlasının oluştuğunu; iş-
birliğinde bulunmayan ve verilerini paylaşmayan diğer küçük yerli üreticilerin YÜD’ün ürün-
lerini taklit ve kopyalama suretiyle iç piyasaya sunduğunu ve YÜD’ün bu nedenle de hem
pazar kaybına uğradığını hem de fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını iddia etmiştir. 

(4) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının söz konusu ürüne yönelik hibe ve yar-
dımlar, 10/5/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatı-
rımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklen-
mesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10) kapsamında yerli/ithal ayrımı yapılmaksızın Teb-
liğde sayılan bütün makine ve ekipman alımlarında bedelin %50’si olarak uygulanmaktadır.
Öte yandan, diğer küçük yerli üreticilerin taklit ve kopyalama suretiyle iç piyasaya ürün arzına
ilişkin herhangi bir somut kanıt bulunmamaktadır.
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(5) Bahsi geçen iddialar ilgili diğer tarafların da görüşleriyle birlikte değerlendirilmiş
olup, mevcut maddi zararın dampingli ithalat dışında herhangi başka bir somut unsurdan kay-
naklanmadığı değerlendirilmiştir. 

Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 27 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar ince-

leme dönemi boyunca düşüş göstermiştir. Buna göre, 2011 yılında 15.861 Adet olan ithalat
2012 yılında 5.473 Adet ve 2013 yılında da 2.061 Adet düzeyine gerilemiştir. Gerçekleşen
ithalatın değeri ise 2011 yılında 12.608.934 ABD Doları iken 2012 yılında 4.530.668 ABD
Doları ve 2013 yılında da 2.130.380 ABD Doları düzeyine gerilemiştir.  İncelenen dönem iti-
bariyle ortalama birim fiyatlar ise hem artış göstermiş hem de 2013 yılı itibariyle ÇHC menşeli
ürünlerin birim fiyatlarının %179 üzerinde seyretmiştir. Buna göre, ortalama birim fiyatlar
2011 yılında 795 ABD Doları/Adet iken 2012 yılında 828 ABD Doları/Adet ve 2013 yılında
da 1.034 ABD Doları/Adet düzeyine yükselmiştir.

(2) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın incelenmesinden anlaşılacağı üzere, YÜD’de
meydana gelen zararın üçüncü ülkeler kaynaklı olmadığı değerlendirilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM
Sonuç ve Karar

Karar
MADDE 28 – (1) Soruşturma sonucunda ÇHC menşeli ithalatın dampingli olduğu

dampingli ithalatın da yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Bu ne-
denle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı
ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oran-
larda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama
MADDE 29 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ser-
best dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, Tebliğin 28 inci maddesinde bulunan tab-
loda gösterilen oranlarda karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil
ederler.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/8)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (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
(mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) so-
nucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/1) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC),
Endonezya ve Hindistan menşeli "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" (kesik elyaf ip-
liği) ithalatında muhtelif oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 

(2) Uygulanmakta olan bahse konu önlemlerin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden
önce, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci
fıkrası hükmünce 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Hak-
sız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) ile mevcut önlemin yürürlükten
kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle
desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde
bulunabilecekleri duyurulmuştur. 

(3) Yerli üretim dalı (YÜD) tarafından ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli ürünler
için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına
veya yeniden tekrarına yol açacağı iddiası ile yapılan başvuru üzerine 10/1/2014 tarihli ve
28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2014/1) ile başlatılan NGGS T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. 

(4) Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Ak İplik Akrilik İplik San. ve Tic. A.Ş., Bakırlar
İplik San. ve Tic. Ltd. Şti., Balsuyu Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisleri
ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş., ÇMS Çavuş Metal Teks. Loj. ve Taş. San. Tic. A.Ş., Diktaş
Dikiş İplik San. ve Tic. A.Ş., Gapsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş., İskur Tekstil Enerji Tic. ve San.
A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kipaş Mensucat İşlet-
meleri A.Ş., Murat Yapı Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Piramit Sentetik İplik San. ve Tic. A.Ş., Ta-
peten Mensucat San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru, diğer yerli üreticiler Adana Men-
sucat San. Tic. A.Ş., Akarca Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Anateks Anadolu Tekstil Fabrikaları
A.Ş., Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş., Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.,
Bossa Tic. ve San. İşletmeleri T.A.Ş., Cem İplik San. ve Tic. A.Ş., Erkent Tekstil San. ve Tic.
A.Ş., Esra Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Göl İplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Gülle Entegre
Tekstil İşletmeleri Eml. Dan. San. ve Tic. A.Ş., Indorama İplik San. ve Tic. A.Ş., İmka İplik
Tekstil İşletmeleri San. ve Dış Tic. A.Ş., Kaanb Tekstil Tic. Ltd. Şti., Karacasu Tekstil Tic. ve
San. A.Ş., Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Özdilek Ev Tekstil
San. ve Tic. A.Ş., Saçlı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik İplik Tekstil San. ve Tic. Ltd.
Şti., Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Tüsa Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Uğur İplik Tekstil San.
Tic. ve Paz. Ltd. Şti., Zümrüt Tekstil San. A.Ş. tarafından desteklenmiştir.
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(5) Tebliğde yer alan analiz ve değerlendirmeler için başvuru sahibi şikâyetçi firmaların
verileri esas alınmıştır. Bu bağlamda, tebliğin geri kalan kısmında başvuru sahibi şikâyetçi fir-
malar YÜD olarak nitelendirilmiştir. 

(6) Diğer taraftan, kesik elyaf ipliğinin Mısır, Malezya, Pakistan, Vietnam ve Tayland
menşeli olanları için 18/10/2012 tarihli ve 28445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/21) ile başlatılan damping so-
ruşturması, 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile sonuçlandırılmıştır. Netice olarak
Malezya, Pakistan, Vietnam ve Tayland menşeli olan söz konusu ürün için dampinge karşı ön-
lem getirilmiştir.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvurunun, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde YÜD’ü temsil

niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.
(2) İlgili taraflarca, şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üreticiler dışında da yerli

üreticilerin olduğu ifade edilmiştir. Ancak, soruşturma süresince bu iddiayı destekler bir tespit
yapılamamıştır.

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

ithalatçılarına, ÇHC, Endonezya ve Hindistan’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve anılan
ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla mezkûr ülke-
lerin Ankara Büyükelçiliklerine soru formları gönderilmiştir.

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

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

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

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

(6) Ayrıca, soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine
soru formu gönderilen ithalatçı firmaların 16’sından cevap alınmıştır. 

(7) Endonezya ve Hindistan’da yerleşik Banswara Syntex Ltd., Chambal Fertilisers and
Chemicals Ltd. (Birla Textile Mills), Damodar Industries Ltd., Gimatex Industries Pvt. Ltd.,
PT Lotus Indah Textile Industries, PT Apac Inti Corpora, PT Indo-Rama Synthetics TBK (IN-
DORAMA), PT Kamaltex, Pasupati Spinning & Weaving Mills Ltd., Pee Vee Textiles Ltd.,
PT Bitratex Industries, PT Dasar Rukun, PT Elegant Textile Industry, PT Excellence Qualities
Yarn, PT Gokak Indonesia, PT Kewalram Indonesia, PT Panasia Indo Resources TBK, PT Sari
Warna Asli Textile Industry, PT Adikencana Mahkotabuana, PT Dhanar Mas Concern, PT Em-
bee Plumbon Textiles, PT Himalaya Tunas Texindo, PT Indo Everest Texindo, PT Indo Liberty
Textiles, PT Primayudha Mandirijaya, PT Sinar Pantja Djaja, Pt Sri Rejeki Isman TBK, PT
Sulindamills (PT Sulindafin Permai Spinning Mills), PT Sunrise Bumi Textiles, Reliance Che-
motex Industries Ltd., RSWM Ltd., Sangam (India) Ltd., Spentex Industries Ltd., Sutlej Tex-
tiles and Industries Ltd., The Rai Saheb Rekhchand Mohota Spg.& Wvg. Mills Ltd., Visaka
Industries Ltd. firmaları üretici-ihracatçı soru formuna cevap vermişlerdir. ÇHC’de yerleşik
firmalardan soru formuna cevap veren olmamıştır.
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(8) İlgili taraflarca, başvurunun gizli olmayan özetinin yeterli bilgileri içermediği, bazı
bölümlerin “gizli” ibaresi ile boş bırakıldığı ifade edilmiştir. Tüm ilgili taraflar ticari sır nite-
liğinde olup kendilerince gizli olduğu değerlendirilen bilgileri üçüncü taraflara açıklamak du-
rumunda bulunmamaktadır. Bazı bilgilerin gizli tutulması, başvurunun yeterli bilgiyi içermediği
anlamına gelmemektedir. Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde gizli olmayan özet esas
bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olup, bu koşulun sağlandığı
anlaşılmaktadır.

(9) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-
nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai
bildirim; 23/9/2014 tarihinde soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma
sırasında görüş bildiren taraflara iletilmiştir.

Gözden geçirme dönemi 
MADDE 5 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas
teşkil etmek üzere 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönemi gözden geçirme dönemi olarak be-
lirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 6 – (1) Önlem konusu ürün, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61,

5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonlarında sınıf-
landırılan "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" (kesik elyaf ipliği) dir.

(2) Önlem konusu ürün, %100 sentetik veya suni devamsız elyafın veya bunların bir-
birleriyle veya doğal elyaflarla muhtelif oranlarda karışımlarının eğrilmesiyle elde edilen ve
ağırlığını sentetik veya suni elyafın oluşturduğu ipliklerdir. Ürün, kesim uzunluğu, numara,
parlaklık, erime ısısı ve kalite gibi faktörlere bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. 

(3) Söz konusu ürün, genel olarak kumaş, halı, döşeme/kaplama ve hazır giyim imalat-
larında kullanılmaktadır.

(4) YÜD tarafından üretilen kesik elyaf ipliği ile soruşturma konusu ülkeler menşeli
ipliklerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruştur-
mada (esas soruşturmada) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise gerek YÜD tarafından üretilen ge-
rekse soruşturma konusu ülkelerden Türkiye’ye ihraç edilen kesik elyaf ipliğinin işlevsel özel-
likleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve bir-
birini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak
bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir görüş alınmamıştır.

(5) Soruşturma sürecinde, ithalatçıları tarafından soruşturma konusu ürünün 12/4 80/20
polyester /pamuk iplik, 14/3 80/20 polyester /pamuk iplik, 14/5 80/20 polyester /pamuk iplik,
16/4 100 viskoz iplik, 50/1 ve 60/1 micro kesik iplik gibi tiplerinin YÜD tarafından üretilmediği
ifade edilmiştir. YÜD’ün mevzuat uyarınca soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini üretmek
gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ithalatçı iddialarının aksine Türkiye’de üretimi
yapılmadığı belirtilen belirli tip ipliklerin YÜD tarafından üretildiği veya üretim kabiliyetini
haiz olunduğu yerinde inceleme esnasında görülmüştür. YÜD tarafından, söz konusu iplik tip-
lerinde müşteri talebini karşılayacak kapasitenin mevcut bulunduğu ve siparişlerin talep edilen
teslim süresinde ve özelliklere uygun olarak tesliminin yapıldığı belirtilmiştir.
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(6) Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bambu karışımı ipliklerin doğal ol-
duğundan bahisle soruşturma kapsamı dışında olması gerektiği iddia edilmiştir. Ancak bahse
konu ipliklerin hammaddesi doğal selülozik maddeler olmakla birlikte bu iplikler üretim süreci
itibarıyla gümrük tarife cetvelinde suni lifler olarak sınıflandırıldığından soruşturma kapsa-
mında yer almaktadır. Bu ürünlerin gümrük tarife sınıflandırması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından yapılmaktadır.

(7) Yapılan yazışmalar neticesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “bambu” ipliklerin
ve bu iplikler ile doğal olan başka tür ipliklerin (pamuk vb.) karışımlarının mutlaka doğal iplik
olarak sınıflandırılamayacağı ve hammaddesi doğal olmakla beraber kimyasal yöntemlerle (re-
jenerasyon yoluyla) elde edilen suni ipliklerin hammadde kaynağının sonradan tespitinin müm-
kün olmaması sebebiyle bambu ve karışımı iplik için tarife açılımı yapılmasının teknik neden-
lerle imkân dâhilinde bulunmadığını belirtmiştir.

(8) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas
olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Güm-
rük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişik-
likler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali 

Genel açıklamalar 
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalk-

ması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı incelenmiştir. 

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

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının büyüklüğü
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu üründe uygulanan mevcut dampinge karşı önlemin

hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında tespit edilen dam-
ping marjları bahse konu ülkedeki yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin kalkması halinde muh-
temel davranışlarını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. 

(2) Buna göre, 2009 yılında sona eren esas soruşturmada kesik elyaf ipliği için, ÇHC
menşeli olanlarına yönelik olarak 0,49 ABD Doları/Kg ile 0,80 ABD Doları/Kg arasında de-
ğişen oranlarda; Endonezya menşeli olanlarına yönelik olarak 0 ABD Doları/Kg ile 0,40 ABD
Doları/Kg arasında değişen oranlarda ve Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak ise 0,29
ABD Doları/Kg ile 0,39 ABD Doları/Kg arasında değişen oranlarda damping marjları belir-
lenmiştir.

(3) İlgili taraflarca, mevcut NGGS kapsamında damping marjı oranlarının yeniden he-
saplanması talep edilmiştir. Ancak NGGS soruşturmalarında damping marjının yeniden hesap-
lanması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

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

dönemde, YÜD’ün zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebi-
lecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi,
fiyatlarının gelişimi ve muhtemel fiyat baskısı ve potansiyeli ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri
incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin
eğilimleri görebilmek amacıyla 2011-2013 dönemi dikkate alınmıştır.

17 Nisan 2015 – Sayı : 29329                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Genel ithalat
MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve şikâyet konusu

ülkelerden yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.
(2) Maddenin genel ithalatındaki eğilime bakmak için önleme tabi ürünün, 2011-2013

döneminde tüm ülkelerden gerçekleştirilen genel ithalat verileri incelenmiştir. Bu çerçevede,
2011 ve 2012 yıllarında söz konusu madde ithalatının sırasıyla 180.581 ton ve 182.215 ton se-
viyesinde, 2013 yılında ise 192.897 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Ürünün ithalatına değer olarak bakıldığında ise 2011 yılında 737.019.297 ABD Do-
ları seviyelerinde olan genel ithalatın, 2012 yılında 638.539.129 ABD Doları seviyesine geri-
lediği, 2013 yılında ise 649.970.979 ABD Doları seviyesine yükseldiği gözlenmiştir.

(4) Maddenin genel ithalatının ortalama birim fiyatlarının 2011-2013 döneminde yıllar
itibarıyla sırasıyla 4,08 ABD Doları/Kg, 3,50 ABD Doları/Kg ve 3,37 ABD Doları/Kg olarak
gerçekleştiği görülmektedir.

Önleme konu ülkelerden ithalat
MADDE 11 – (1) Maddenin önleme konu ülkelerden ithalatına ilişkin değerlendirmeler,

önleme konu ülkelerin tümü için bütünsel ve ülkeler bazında ayrı ayrı olacak şekilde yapılmıştır. 
a) Genel olarak önleme konu ülkeler 
1) 2011-2013 döneminde önleme konu ülkelerden yapılan önlem konusu ürün ithalatı

miktar bazında 2011 yılında 70.125 ton, 2012 yılında 62.118 ton iken, 2013 yılında 83.845 ton
olmuştur.

2) Bahse konu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı 2011 yılında 4,11 ABD Doları/Kg,
2012 yılında 3,47 ABD Doları/Kg, 2013 yılında ise 3,24 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
Önleme konu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarının 2011 yılı haricinde genel ithalatın
birim fiyatlarının altında olduğu görülmektedir.

3) Bahse konu ülkeler kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2011 yılında
%39, 2012 yılında %34, 2013 yılında %43 olarak gerçekleşmiştir.

b) ÇHC
1) 2011-2013 döneminde ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı miktar bazında

2011 yılında 6.789 ton, 2012 yılında 5.891 ton, 2013 yılında 8.974 ton olmuştur. 
2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı, 2011 yılında 4,59 ABD Doları/Kg, 2012 yı-

lında 4,10 ABD Doları/Kg, 2013 yılında 3,48 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı 2011-2013 döneminde yıllar iti-

barıyla sırasıyla %4, %3 ve %5 olarak gerçekleşmiştir.
c) Endonezya
1) 2011-2013 döneminde Endonezya’dan yapılan önlem konusu ürün ithalatı miktar

bazında 2011 yılında 20.485 ton, 2012 yılında 22.216 ton iken, 2013 yılında 40.317 ton olarak
gerçekleşmiştir. 

2) Endonezya’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2011 yılında 3,93 ABD Doları/Kg,
2012 yılında 3,26 ABD Doları/Kg, 2013 yılında 3,06 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

3) Endonezya kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı 2011-2013 döneminde yıl-
lar itibarıyla sırasıyla %12, %12 ve %21 olarak gerçekleşmiştir.

4) İlgili taraflarca, yapılan analizlerde Endonezya menşeli ithalatın diğer ülke ithalat-
larıyla beraber değerlendirilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Ancak mevcut soruşturma kap-
samında kümülasyon yapılmamış olup, ülkeler ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

ç) Hindistan
1) 2011-2013 döneminde Hindistan’dan yapılan önlem konusu ürün ithalatı miktar ba-

zında 2011 yılında 42.489 ton, 2012 yılında 34.010 ton, 2013 yılında 34.554 ton olmuştur. 
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2) Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2011 yılında 4,13 ABD Doları/Kg, 2012
yılında 3,49 ABD Doları/Kg ve 2013 yılında 3,38 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

3) Hindistan kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı 2011-2013 döneminde yıllar
itibarıyla sırasıyla %24, %19 ve %18 olarak gerçekleşmiştir.

4) İlgili taraflarca, Hindistan menşeli ithalatın azaldığı, bu nedenle yerli üretime zarar
vermesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. YÜD’ün fiyatlarını önleme rağmen belirli oran-
larda kıran ve baskı altında tutan ve önemli kapasite ve ihracat potansiyeline sahip Hindistan
menşeli ithalatın önlemin kalkması halinde yeniden artması muhtemeldir.

Yurt içi tüketim ve pazar payları
MADDE 12 – (1) İnceleme konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için,

söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağ-
lamda Türkiye’de toplam benzer mal tüketimi hesaplamasında YÜD ve diğer yerli üreticilerin
yurtiçi satış miktarı ile genel ithalat miktarı kg bazında toplanarak ilgili yıla ilişkin benzer mal
tüketim değerleri elde edilmiştir. 2011 baz yıl olarak alınmış, 2011 yılı=100 olacak şekilde en-
dekslenmiştir.

(2) Buna göre, önlem konusu üründeki Türkiye toplam benzer mal tüketimi endeks de-
ğerinin, 2011 yılı için 100 olarak alındığında, 2012 yılında 89’a gerilediği ve 2013 yılında ise
93 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) ÇHC’nin pazar payının endeks değeri 2011’de 100, 2012’de 97, 2013’te ise 142
olarak gerçekleşmiştir.

(4) Endonezya’nın pazar payının endeks değeri 2011’de 100, 2012’de 119, 2013’te ise
207 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Hindistan’ın pazar payının endeks değeri 2011’de 100, 2012’de 89, 2013’te ise 87
olarak gerçekleşmiştir.

(6) İnceleme dönemi süresince önleme konu üç ülkenin toplam pazar payı 2012 yılında
bir önceki yıla göre durağan bir seyir izlemiş iken, 2013 yılında önemli ölçüde artış gerçekleş-
tirmiştir. Önlem konusu ithalat endeks değerlerinin ise sırasıyla 100, 99 ve 128 olarak gerçek-
leştiği görülmektedir.

(7) YÜD pazar payı endeks değeri incelendiğinde ise 2011’de 100 olan pazar payı en-
deks değerinin 2012’de 133’e, 2013’te ise 135’e yükseldiği tespit edilmiştir. 

(8) YÜD ve diğer yerli üreticilerin toplam pazar payının endeks değeri incelendiğinde
ise 2011 yılında 100 olan endeksin, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 87 ve 85 olarak gerçek-
leştiği görülmektedir.

(9) Önleme konu ülkeler haricindeki diğer ülkelerin pazar payı endeks değeri 2011’de
100 iken, 2012’de 122 seviyesine ulaşmış, 2013’te ise 106 seviyesine gerilemiştir.

Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 13 – (1) Önlemin kalkması halinde ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli

ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, bahse konu ülkeler menşeli it-
halatın Türkiye’ye giriş fiyatlarıyla YÜD’ün gerçekleşmiş iç piyasa satış fiyatlarını karşılaştıran
fiyat kırılması hesabı yapılmıştır. 

(2) Önlem konusu ülkeler menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatları TÜİK istatistikle-
rinden elde edilen ortalama CIF fiyatlar üzerine ÇHC, Endonezya ve Hindistan için sırasıyla
%4,33, %3,46 ve %4,33 gümrük vergisi ve %2 oranında diğer gümrük masrafları eklenerek
bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi dü-
zeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyatlara dampinge
karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi satış
fiyatları ile mukayese edilerek inceleme konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD ağırlıklı iç satış
fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.
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(3) Yapılan hesaplamalara göre, ÇHC menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında
YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla %-10, %-14 ve %4 oranında kırmıştır. 

(4) Endonezya menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sıra-
sıyla %7, %11 ve %20 oranında kırmıştır. 

(5) Hindistan menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla
%1, %2 ve %7 oranında kırmıştır.

(6) ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatlarıyla
YÜD’ün olması gereken fiyatlarını karşılaştıran fiyat baskısı hesabı yapılmıştır. YÜD’ün olması
gereken fiyatı, önlem konusu ürünün birim ticari maliyetine YÜD tarafından makul olduğu be-
lirtilen %10 oranında bir kar marjı eklenmesi ile bulunmuştur.

(7) Fiyat baskısı hesabına göre ise, ÇHC menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında
YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla %4, %-0,9 ve %1 oranında baskı altında tutmuştur. 

(8) Endonezya menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sıra-
sıyla %23, %27 ve %17 oranında baskı altında tutmuştur. 

(9) Hindistan menşeli ithalat 2011, 2012 ve 2013 yıllarında YÜD’ün fiyatlarını sırasıyla
%16, %18 ve %4 oranında baskı altında tutmuştur.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 14 – (1) Önlem konusu ülkeler menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin

belirlenmesi bakımından ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde YÜD’ün konsolide
edilmiş verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2011-2013 dönemi için yapılmıştır. Eğili-
min sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK’in ya-
yımladığı yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış
reel değerler 2011 yılı değeri 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) YÜD’ün önlem konusu üründe 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeks değeri,

2012 yılında 125’e ulaşmış, 2013 yılında ise 113’e gerilemiştir.
2) YÜD’ün önlem konusu ürün için üretim kapasitesi endeks olarak 2011 yılında 100

iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 110 ve 96 olarak gerçekleşmiştir. Bu itibarla, kapasite
kullanım oranının 2011 yılında %56 iken, 2012 yılında %63’e 2013 yılında %65’e yükseldiği
tespit edilmiştir.

b) Yurtiçi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün önlem konusu üründe yurtiçi satış miktar endeksi değeri 2011 yılında 100

olarak alındığında, söz konusu endeksin 2012’de 119’a ulaştığı, 2013’te ise 126’ya yükseldiği
görülmektedir. Aynı dönem için yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2011 yılında
100 olan endeks değerinin, 2012’de 102 olarak gerçekleştiği, 2013 yılında ise 111’e yükseldiği
görülmektedir. Yurtiçi satışların birim fiyatlarının reel endeks değerlerine bakıldığında, 2011
yılında 100 olarak kabul edilen endeksin 2012 yılında 86 olarak gerçekleştiği, 2013 yılında ise
baz yıla göre 88’e gerilediği tespit edilmiştir.

2) İhracat miktar endeksi değerinin 2011 yılında 100 olduğu kabul edilirse, 2012 yılında
173’e yükseldiği, 2013 yılında ise 48’e gerilediği görülmektedir. İhracat birim fiyatlarının en-
deks değeri ise 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 81, 2013 yılında ise 83 olarak gerçekleş-
miştir.

c) Pazar payı
1) YÜD’ün pazar payı endeks değeri 2011 yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında

sırasıyla 133 ve 135 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün pazar payı incelendiğinde ise endeksin
yıllar itibarıyla sırasıyla 100, 133 ve 135 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
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ç) Stoklar
1) YÜD’ün önlem konusu üründe dönem sonu stok verileri miktar bazında incelendi-

ğinde, 2011 yılında 100 olan stok miktarı endeksi değerinin, 2012 yılında 82’ye gerilediği,
2013 yılında ise 91’e yükseldiği görülmektedir.

d) İstihdam
1) YÜD’ün önlem konusu ürün üretiminde çalışan direkt işçi sayısının endeks değeri

2011 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, söz konusu değerin 2012’de 112’ye yükseldiği,
2013 yılında ise 116 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

e) Verimlilik
1) YÜD’de önlem konusu ürün için çalışan işçi başına üretimi yansıtan verimlilik en-

deks değeri 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 112, 2013 yılında ise 97 olarak gerçekleşmiştir. 
f) Maliyetler ve karlılık
1) YÜD’ün önlem konusu ürün ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yı-

lında 100 iken, 2012 yılında 86, 2013 yılında ise 75 olarak gerçekleşmiştir. 
2) YÜD önlem konusu ürün yurtiçi satışlar karlılık endeksi 2011 yılında -100 iken,

2012 yılında -103, 2013 yılında 323 olarak gerçekleşmiştir.
3) YÜD’ün önlem konusu üründe yurtiçi satışlar birim karlılığı 2011 yılında -100 iken,

2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla -87 ve 256 olarak gerçekleşmiştir. 
g) Nakit akışı
1) YÜD’ün önlem konusu ürün satışından elde ettiği nakit akışı endeksi (kar+amortis-

man) 2011 yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 64 ve 598 olarak gerçekleş-
miştir.

ğ) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü 2011 yılında 100 iken,

2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 108 ve 116 olarak gerçekleşmiştir. 
h) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek için YÜD’ün bütün faaliyetlerinde

kullanılan öz sermayesi incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılında 100 olan öz sermaye endeksi,
2012’de 100, 2013 yılında ise 95 olarak gerçekleşmiştir.

2) Tevsi yatırımlar endeksi 2011 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, endeksin 2012
yılında 37’ye gerilediği, 2013’te ise 51 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

ı) Yatırımların geri dönüş oranı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüşünü yansıtan öz

sermaye karlılığı (Kar/Öz kaynak) oranının endeks değeri 2011 yılında 100 iken 2012 yılında
134, 2013’te ise 91 olarak gerçekleşmiştir. YÜD yatırım hasılatı (Kar/Aktif Toplamı) ise 2011
baz yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 125 ve 74 olarak gerçekleşmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi 
MADDE 15 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde yurtiçi satış miktarı,

maliyetler ve istihdam gibi göstergelerin olumlu bir seyir izlediği görülmektedir.
(2) İnceleme dönemi süresince olumlu seyreden üretim miktarı, verimlilik ve üretim

kapasitesi göstergelerinde 2013 yılında gerileme gözlenmiştir. Kapasite kullanım oranı artış
trendinde olmakla beraber düşük bir seviyede seyretmektedir. 

(3) 2012 ve 2013 yılları için YÜD’ün sınai ve ticari birim maliyetleri ile yurt içi birim
satış fiyatlarında baz yıla göre gerileme görülmektedir. 2011 ve 2012 yıllarında önlem konusu
ürün yurt içi satışlarından zarar etmekte olan YÜD, 2013 yılı yurt içi satışlarından kar etmiştir.
2013 yılında görülen fiyat baskısındaki gerilemeye rağmen YÜD azalan birim maliyetini yurtiçi
satış fiyatına yansıtamamış, bununla birlikte 2013 yılında YÜD yurtiçi satış fiyatlarında görülen
kırılma artmıştır.
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(4) 2013 yılında öz sermaye karlılığı ve yatırım hasılatında gerileme gibi olumsuz ko-
şulların da mevcut olduğu görülmektedir.

(5) YÜD pazar payı endeksi inceleme dönemi süresince yıllar itibarıyla sırasıyla 100,
133 ve 135 düzeyinde gerçekleşmiştir. Önleme konu ülkelerin toplam pazar payı endeksinin
yıllar itibarıyla sırasıyla 100, 99, 128 olarak artış gösterdiği; diğer ülkelerin pazar payı endek-
sinin 100, 122 ve 106 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumun, önleme konu ülkeler
ÇHC, Endonezya ve Hindistan’dan ithalatta 2009 yılı başında önlemin yürürlüğe girmesi ve
Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli ithalata yönelik 2012 yılı sonunda başlatılan
damping soruşturmasının 2013 yılı süresince devam ederek 2014 yılı başı itibarıyla önlem ge-
tirilerek sonuçlanmasından kaynaklandığı değerlendirilmekte ve yıllar itibarıyla ihracatçı ülke
sıralamasında değişimlerin gerçekleştiği görülmektedir. 

(6) 2006 yılından 2009 yılına kadar tüm ülkeler arasında ilk üç sırayı şikâyet konusu
ülkeler almakta iken önlemin yürürlüğe girmesi ile başta ÇHC menşeli olmak üzere önleme
konu ülkeler menşeli ithalatın zayıfladığı ve bu ülkelerin kaynak ülke sıralamasındaki yerlerini
genel olarak 2014 yılında sonuçlanan damping soruşturmasına konu dört ülkeye bıraktığı gö-
rülmektedir. Ancak, 2013 yılı verilerine göre Endonezya ve ÇHC menşeli ithalatta artış yaşan-
mış olup, bu ülkelerin pazar paylarını arttırdığı, Hindistan menşeli ithalatın ise 2013 yılında
azalan tüketime rağmen pazar payını korumayı başardığı görülmektedir. 2013 yılında meydana
gelen kaynak ülke sıralama değişikliklerinde, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli
ithalat için 2013 yılında devam eden soruşturmanın etkisinin bulunduğu değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli ithalata yönelik alınan önlemleri
müteakip söz konusu üründe pazar paylarındaki değişimlerin tekrar şikâyet konusu ülkeler
ÇHC, Endonezya ve Hindistan lehine olabileceği öngörülmektedir. 

(7) Tüm ekonomik göstergeler beraber değerlendirildiğinde, YÜD’ün bahse konu ül-
keler menşeli ithalat ile yoğun bir rekabet içerisinde olduğu, önleme konu ülkelerden gerçek-
leşen ithalatta önlemin alındığı 2009 yılı sonrasında yaşanan gerilemede mevcut önlemin etkili
olduğu, YÜD’ün önlem konusu üründe zarara açık olduğu ve bu bakımdan kırılganlığının de-
vam ettiği anlaşılmaktadır.

(8) İlgili taraflarca, bazı ekonomik göstergelerde olumlu gidişatın olduğu bu durumun
zararın devamı veya yeniden meydana gelmesine bir işaret olamayacağı ifade edilmiştir. Zarar
göstergelerinden hiç birinin tek başına kesin biçimde belirleyici bir yargıya temel teşkil ede-
meyeceği bilinmekle birlikte, ekonomik göstergelerdeki düzelme mevcut dampinge karşı ön-
lemin etkili olduğuna, önlemin kalkması halinde bu zarar göstergelerindeki düzelmenin bozu-
labileceğine işaret etmektedir. 

(9) İlgili taraflar, zarar verilerinin incelenmesinde sadece YÜD olarak kabul edilen fir-
maların verilerinin kullanılması gerektiğini, ancak pazar payı analizinde YÜD içinde yer al-
mayan diğer yerli üreticilerin de yurtiçi satış verilerinin alındığını ifade etmiştir. Ancak pazar
payı analizi için hali hazırda pazarın gerçek büyüklüğünün bilinmesi gerekmektedir. Diğer
yerli üreticilerin yurtiçi satışları pazarın büyüklüğünün hesaplanmasında dikkate alınmış olup,
bu verilerin alınmaması halinde YÜD’ün pazar payı analizi anlamsız hale gelecektir. Bu bağ-
lamda söz konusu iddia kabul edilmemiştir. 

(10) İlgili taraflar, başvuruda yer alan 2013 verilerinin lineer olarak tam yıla tamam-
landığı, mevsimsel ve takvimsel ayarlamaların yapılmadığını ifade etmişlerdir. Mevsimsel ve
takvimsel bir ayarlamayı gerektirecek bir durum hiçbir ilgili tarafça ileri sürülmediğinden ve
soruşturmada bu yönde bir belirleme yapılmadığından iddia kabul edilmemiştir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi 

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar
MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten

kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. 

(2) Bu çerçevede, soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite, ihracat kabiliyeti,
ihraç fiyatları ve bu ülkelerdeki mevcut yerleşik kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilmesi ola-
sılığı ile esas soruşturmada tespit edilen damping marjları başta olmak üzere damping ve zararın
devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin diğer unsurlar incelenmiştir.

Önleme konu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 17 – (1) Önlem konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve önleme

konu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (In-
ternational Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. 

a) Dünya geneli 
1) Önlem konusu ürünün dünya genelinde 2011’de 2.072.012 ton, 2012’de 2.112.198

ton, 2013’te ise 1.862.001 ton toplam ihracatı gerçekleşmiştir. 
2) 2013 yılında dünya genelinde miktar bazında en çok ihracat gerçekleştiren ülkeler

sırasıyla ÇHC (%36), Endonezya (%27) ve Hindistan (%12) olmuştur. 
3) Önlem konusu ürünün dünya geneli ortalama ihraç birim fiyatları incelendiğinde,

birim fiyatların 2011 yılında 4,49 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 3,99 ABD Doları/Kg, 2013’te
ise 4,50 ABD Doları/Kg düzeyinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

b) ÇHC
1) ÇHC’nin dünyaya ihracatının 2011’de 510.250 ton, 2012’de 547.935 ton, 2013’te

ise 665.255 ton olduğu görülmektedir.
2) 2011-2013 döneminde ÇHC’nin ihracatındaki ortalama birim fiyatlar ele alındığında,

birim fiyatların sırasıyla 4,27 ABD Doları/Kg, 3,7 ABD Doları/Kg ve 3,57 ABD Doları/Kg se-
viyesinde oluştuğu görülmektedir. ÇHC’nin ortalama ihraç birim fiyatlarının, dünya genelinde
gerçekleşen ortalama birim fiyatların altında seyrettiği görülmektedir.

3) UTM verilerine göre 2011-2013 döneminde ÇHC’nin Türkiye’ye ihracatındaki birim
fiyatların 4,24 ABD Doları/Kg, 3,62 ABD Doları/Kg ve 3,43 ABD Doları/Kg olarak gerçek-
leştiği, inceleme dönemi süresince bu birim fiyatların ÇHC’nin dünyaya ihracatında gerçekle-
şen ortalama birim fiyatların altında kaldığı görülmektedir.

c) Endonezya
1) Endonezya’nın dünyaya ihracatının 2011’de 379.268 ton, 2012’de 426.851 ton,

2013’te ise 495.689 ton olduğu görülmektedir.
2) 2011-2013 döneminde Endonezya’nın ihracatındaki ortalama birim fiyatlar ele alın-

dığında, birim fiyatların sırasıyla 3,54 ABD Doları/Kg, 3,03 ABD Doları/Kg ve 2,86 ABD Do-
ları/Kg seviyesinde oluştuğu görülmektedir. Endonezya’nın ortalama ihraç birim fiyatlarının
dünya genelinde gerçekleşen ortalama birim fiyatların altında seyrettiği görülmektedir.

3) UTM verilerine göre 2011-2013 döneminde Endonezya’nın Türkiye’ye ihracatındaki
birim fiyatların 3,58 ABD Doları/Kg, 2,89 ABD Doları/Kg ve 2,73 ABD Doları/Kg olarak ger-
çekleştiği, 2011 yılı haricinde bu birim fiyatların Endonezya’nın dünyaya ihracatında gerçek-
leşen ortalama birim fiyatların altında kaldığı görülmektedir.
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ç) Hindistan
1) Hindistan’ın dünyaya ihracatının 2011’de 257.849 ton, 2012’de 218.567 ton, 2013’te

ise 224.786 ton olduğu görülmektedir.
2) Hindistan’ın ihracatındaki ortalama birim fiyatlar ele alındığında, birim fiyatların

sırasıyla 3,65 ABD Doları/Kg, 3,07 ABD Doları/Kg ve 3,10 ABD Doları/Kg seviyesinde oluş-
tuğu görülmektedir. Hindistan’ın ortalama ihraç birim fiyatlarının, dünya genelinde gerçekleşen
ortalama birim fiyatların oldukça altında seyrettiği tespit edilmiştir.

3) UTM verilerine göre inceleme döneminde Hindistan’ın Türkiye’ye ihracatındaki bi-
rim fiyatların 3,75 ABD Doları/Kg, 3,07 ABD Doları/Kg ve 3,08 ABD Doları/Kg olarak ger-
çekleştiği, 2012 yılında bu birim fiyatın Hindistan’ın dünyaya ihracatında gerçekleşen ortalama
birim fiyata eşit olduğu, 2013’te ise anılan birim fiyatın altında kaldığı görülmektedir. İnceleme
dönemi süresince Türkiye önlem konusu üründe Hindistan’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği
ülke olmuştur.

Türkiye pazarının önemi 
MADDE 18 – (1) Türkiye, tekstil sektörünün büyüklüğünden ötürü ÇHC, Endonezya

ve Hindistan için önemli bir pazar olarak değerlendirilmektedir. Soruşturma konusu üründe
Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin mezkûr ülkeler için cazip bir
seviyede olduğu ve Türkiye’nin önleme konu ürün tüketim endeksinin 2012 yılındaki gerile-
meye rağmen artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 

(2) Şikâyet konusu ülkeler, UTM 2013 verilerine göre dünya ihracatında ilk üç sırayı
paylaşmaktadır. Türkiye, Endonezya’nın bu üründe en çok ihracat gerçekleştirdiği 3 üncü ülke
iken, Hindistan’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk ülke konumundadır.

(3) YÜD ile yapılan görüşmelerde dile getirilen başta kumaş olmak üzere dokumacılık
sektöründe yaşanan ekonomik canlılığın ve iç talep artışının orta vadede de devam edeceği de-
ğerlendirilmektedir. Bu bağlamda, kesik elyaf ipliğine olan talebin bu paralelde gelişeceği ve
talebin önümüzdeki yıllarda artacağı öngörülmektedir.

Değerlendirme
MADDE 19 – (1) Bu aşamada, önleme konu ülkelere yönelik uygulanmakta olan dam-

pinge karşı önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya
yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir. 

(2) Yukarıdaki bilgiler ışığında, önleme konu ülkelerin gerek kapasite gerek ihracat ba-
kımından önleme tabi söz konusu üründe dünyanın en önde gelen ülkeleri olduğu; genel ihra-
catlarının yıldan yıla artış gösterdiği; bu ülkelerin önlem konusu üründe Türkiye’ye diğer ülke
pazarlarına göre daha düşük fiyatlarla ihracat gerçekleştirebildiği; yürürlükte bulunan önlemin
kaldırılması sonucu düşük fiyatlı ihracatın artan kapasitesiyle beraber ülkemize kolayca yön-
lendirilebileceği; yine önlemin ortadan kalkması halinde önleme konu ülkelerde yerleşik üre-
ticilerin/ihracatçıların muhtemel davranışını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesap-
lanan damping marjları göz önüne alındığında dampingli ithalatın ve YÜD’ün 2011 ve 2012
yıllarında görülen zarar durumunun devamının muhtemel olduğu mütalaa edilmektedir. 

(3) İlgili taraflarca, zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimalinin başka
bir soruşturmaya dayandırılarak değerlendirildiği, somut kanıtlara dayandırılmadığı ifade edil-
miştir. Hâlbuki zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin değerlendir-
meler mevcut NGGS verileri kullanılarak yapılmıştır. 

(4) İlgili taraflarca, Hindistan menşeli ithalata ilişkin olarak değişen bazı durumların
olduğu, ihraç edilen ürünlerde kullanılan girdilerin ithal vergilerinin ortadan kaldırıldığı Duty
Entitlement Pass Book (DEPB) adlı programın artık yürürlükte olmadığı, Hindistan menşeli
ithalatın birim fiyatının arttığı, ayrıca Rupi’nin değer kazandığı ifade edilmiştir. Ancak bunlar
marj hesabına ilişkin hususlar olup, mevcut NGGS kapsamında yeniden damping marjı hesabı
yapılmadığı için görüşler dikkate alınmamıştır.
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(5) İlgili taraflarca, normal dampinge karşı önlemin 5 yıllık süresinin sonunda 14/1/2014
tarihinde son bulması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak DTÖ Anti Damping Anlaşmasının 11.3
maddesi ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi bağ-
lamında önlemler NGGS sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam etmektedir. 

(6) İlgili taraflarca, soruşturma konusu üründe 7 ülkeye karşı önlemin yürürlükte oldu-
ğu, Türkiye’nin kesik elyaf ithalatının önemli kısmının önleme tabi olduğu ifade edilmektedir.
Ancak DTÖ Anti Damping Anlaşması ve onunla uyumlu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Mevzuat önlem alınabilecek ülke sayısı konusunda bir sınırlama getirmemektedir. 

(7) İlgili taraflarca, dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam edeceğine veya yeniden meydana geleceğine dair incelemenin yapılmadığı
ifade edilmiştir. Ancak buna ilişkin değerlendirme tebliğin ilgili bölümlerinde yapılmıştır.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar

Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesini etkileyebilecek diğer unsurlar
MADDE 20 – (1) YÜD’de zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine yol

açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. 
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 21 – (1) Önlem konusu üründe önleme konu ülkeler haricindeki ülkelerden

yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının 2008 yılında %24 iken, önlemin yürürlüğe gir-
diği yıl olan 2009’da %49, 2010’da %58, 2011’de %61, 2012’de %66 ve 2013’te ise %57 se-
viyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 

(2) Öte yandan ÇHC, Endonezya ve Hindistan’ın yanı sıra, soruşturma konusu üründe
8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Vietnam ve Tayland menşeli
ithalat için de değişen oranlarda dampinge karşı önlem 8/4/2014 tarihi itibarıyla yürürlüktedir. 

(3) Bununla birlikte, bahse konu hususların soruşturma konusu önlemin yürürlükten
kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin bu Tebliğdeki
tespitleri ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı görülmektedir. 

Diğer unsurların etkisi
MADDE 22 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra ön-

leme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim
eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürü-
nün üretim teknolojisinde önemli bir değişim olmadığı, ayrıca, gözden geçirme döneminde ön-
leme konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkelerde ticareti kı-
sıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya
yeniden meydana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de zararın
devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olama-
yacağı belirlenmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme

Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde,

damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı konusu incelenmiş olup, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı
firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yeniden yansıtacak olan esas soruşturmada
tespit edilen damping marjının önemli seviyelerde olduğu; YÜD’ün ürün karlılığı, üretim, kapasite
kullanım oranı, yurtiçi satışlar, istihdam ve pazar payı gibi göstergelerinin olumlu seyir izlediği;
bunun yanı sıra soruşturma konusu ülkelerin yüksek üretim ve kapasiteleri ile dünya ihraca-
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tındaki lider konumunu sürdürdüğü görülmüştür. Bu kapsamda, mevcut önlemin ortadan kalk-
ması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muh-
temel olduğu sonucuna varılmıştır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sonuç

Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması du-

rumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu tespit edildiğinden, ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli "sentetik ve suni devamsız
liflerden iplikler" (kesik elyaf ipliği) için 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/1) ile yürürlüğe ko-
nulan önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Ba-
kanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine
karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozis-

yonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi
tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           TARİH                :  19/2/2015

           KARAR NO       :  2015/12-2

           KONU                 :  Adana ili, Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi,

                                            1456 ada, 881 no.lu parseldeki 2.507,00 m2

                                            yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 28/1/2015 tarihli ve 535 sayılı yazısına isti-

naden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına

kayıtlı, Adana ili, Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, 1456 ada, 881 no.lu parseldeki 2.507,00

m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce

4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi

çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

1. “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 7.055.000.- (Yedimilyonellibeşbin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Keskin Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve

Sanayi Limited Şirketi - İvme Gayrimenkul Akaryakıt İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi

ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Keskin Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi - İvme Gayri-

menkul Akaryakıt İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak

Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 7.025.000.-

(Yedimilyonyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Memtur Gümrük

Hizmetleri Hırdavat İnşaat Elektronik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Memtur Gümrük Hizmetleri Hırdavat İnşaat Elektronik

Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat

kaydedilmesine ve 6.975.000.- (Altımilyondokuzyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü yük-

sek teklifi veren Ali KILIÇ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali KILIÇ’ın sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici

teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 6.791.000.- (Altımilyonyediyüzdoksanbirbin)

Türk Lirası bedelle dördüncü yüksek teklifi veren Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited

Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited

Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen nihai kararının onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususunda Kuruluş’un yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Nisan 2015 

CUMA 
Sayı : 29329 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/482 

Karar No : 2014/358 

Mahkememizin 2014/482 esas 2014/358 karar sayılı ilamı ile; Sanık ESER RÜŞTÜ 

ŞİMŞEK hakkında suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan verilen 5237 sayılı 

TCK'nun 165/1 maddesi gereğince 6.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 

kararın temyize tabi olduğu anlaşılmıştır. 

Adli Para Cezası yönünden sanığın temyiz hakkı bulunması nedeniyle Mehmet Tahir ve 

Vildan oğlu, 31.03.1978 Ankara doğumlu, Kırıkkale, Balışeyh, Beyobası Mah/köy nüfusuna 

kayıtlı olan Sanık ESER RÜŞTÜ ŞİMŞEK tebligatın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve 

adresinin meçhul kalması nedeniyle tebligat yapılamamış olması nedeniyle ilanen tebliğine karar 

verilmiştir. 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat 

Kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 2214 

—— • —— 

Pazarcık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/313 

5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık AHMET ĞASİBİ hakkında 

mahkememizce verilen 2014/313 esas, 2014/616 karar sayılı 25/11/2014 tarihli ilamımız ile 

sanığın 5607 sayılı yasanın 3/18, 5237 sayılı Yasanın 62,52/2,53/1-a,b,d,e,53/1 TCK nun 54 

maddeleri ile neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 80.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar 

verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın hüküm fıkrasının Resmi 

Gazete'de ilanına karar verilmiştir. 

7201 sayılı tebligat kanunu gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı sanığa ve ilgililere ilan olunur. 2117 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

19 KALEM OTOMOTİV LABORATUARI CİHAZLARI VE 

MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden: 

Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu’na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv 

laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satınalma ve 

İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakta olup idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Tınçtık Caddesi No: 56 Bişkek/KIRGIZİSTAN 

b) Telefon ve faks numarası : 00996 (312) 54 19 42-47/00996 (312) 54 19 35  

c) Elektronik posta adresi  : ihale@manas.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi  : www.manas.kg 

2 - İhale konusu malın : Otomotiv Lab. Cih. ve malz. Alımı Hk.  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ayrıntılı bilgi Teknik ve idari şartnamelerde 

mevcuttur. 

b) Teslim yeri : Cal Kampüsü Bişkek/Kırgızistan 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk iş günü 

içinde işe başlanacak ve 60 (altmış) gün içinde 

teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Ankara 

İrtibat Bürosu YÖK Ek Bina 4. Kat Bilkent / 

Ankara / TÜRKİYE 

b) Tarihi ve saati : 02.06.2015 saat: 10.00  

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi, 

5 - Teklif mektubu, 

6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

7 - Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli  

8 - İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların 

numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları. 

9 - İhale dokümanı, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Tınçtık Caddesi No: 56 

Bişkek/KIRGIZİSTAN, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu YÖK Ek 

Bina 4. Kat Bilkent/Ankara/TÜRKİYE ve idarenin internet adresinden ücretsiz olarak alınabilir.  

10 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda 

geçici teminat verilecektir. 

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

günüdür. 

12 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi 

Ankara İrtibat Bürosu YÖK Ek Bina 4. Kat Bilkent/Ankara/TÜRKİYE adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

 3465/1-1 
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IZGARA, KORKULUK, MERDİVEN VE GEZENEKLERİN EKSİK OLANLARININ 

TAMAMLANMASI, HATALI OLANLARIN TAMİR EDİLEREK KULLANIMA 

UYGUN HALE GETİRİLMESİ HİZMET İŞLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın İşletme Birimine bağlı kısımlarda ızgara, korkuluk, merdiven ve 

gezeneklerin eksik olanlarının tamamlanması, hatalı olanların tamir edilerek kullanıma uygun 

hale getirilmesi hizmet işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların 

uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/44949 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Fabrikamızın İşletme Birimine bağlı kısımlarda 

ızgara, korkuluk, merdiven ve gezeneklerin eksik 

olanlarının tamamlanması, hatalı olanların tamir edilerek 

kullanıma uygun hale getirilmesi Detaylar Teknik 

şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 29/04/2015 Çarşamba günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge  

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
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4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.5- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.6- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 

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

4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Her türlü demir çelik kaynak işleri ve çelik 

kontrüksiyon yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 29/04/2015 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-

Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 

gerekmektedir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3441/1-1 
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KAZAN DAİRESİ, RAFİNERİ, MEYDAN VE HAM FABRİKA KISIMLARINDAKİ BORU 

VE SAC DEMONTAJ, MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kazan Dairesi, Rafineri Meydan ve Ham Fabrika kısımlarındaki boru ve sac 

demontaj, montaj ve kaynak işleri, (+/-%20 Toleranslı) T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/45308 

1 - İdarenin  

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası 

a) Adresi : Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 344 419 16 09 Fax : 0 344 419 16 17 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Adı : Fabrikamız Kazan Dairesi, Rafineri, Meydan ve Ham 

Fabrika kısımlarındaki boru ve sac demontaj, montaj ve 

kaynak işleri hizmetinin yapılması işi. (+/-%20 

Toleranslı) 

b) Niteliği ve miktarı : İdari Şartname ile Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

c) İşin Yapılacağı Yer : T.Ş.F.A.Ş.- Elbistan Şeker Fabrikası  

d) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde 

tamamlanarak teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 28.04.2015 Salı günü saat 14.00  

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

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 

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

7 - Teklifler, 28.04.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Elbistan Şeker Fabrikası 

adresindeki Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (YüzYirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

11 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

12 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 3558/1-1 
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15 ADET HASTABAŞI MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2015/43717   15 Adet Hastabaşı Monitör 

1 - İdarenin  

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322 

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr. 

2 - İhale Konusu malın 

a) Adı : 15 Adet Hastabaşı Monitör Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz - 15 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR 

d) Teslim Tarihi : 60 (Atmış) takvim günüdür. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,  

          tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü - İhale Salonu 

İhale Tarihi – Saati : 27.04.2015 Pazartesi günü - 10:00 

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
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onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

3.c.2. İhaleye teklif veren firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını belgelemelidir 

3.c.3. İhaleye teklif veren firmalar sistemde kullanılan tüm yedek parça veya aksesuarların 

döviz bazında fiyatlarını ihale teklif dosyasında sunmalıdır. 

3.c.4. Teknik şartnameye uygunluk belgesi. 

İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale 

teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “……marka……model……cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir 

farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif 

mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise 

teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 

isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini 

sunması zorunludur. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir. 

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış)takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

12 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 3549/1/1-1 

————— 

15 ADET KUVÖZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
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1 - İhale Kayıt No : 2015/43013         15 ADET KUVÖZ CİHAZI 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322 

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr. 

2 - İhale Konusu malın 

a) Adı : 15 ADET KUVÖZ CİHAZI Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz - 15 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR 

d) Teslim Tarihi : 90 (Doksan) takvim günüdür. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer, 

        tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü - İhale Salonu 

İhale Tarihi - Saati : 27/04/2015 Pazartesi günü - 11:00 

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek 

parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyat listesini ihale teklif dosyasında sunmalıdır. 
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3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını gösteren 

belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdır. 

3.c.4. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i 

oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 

kabul edilen benzeri işler ile ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından 

teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin ihale 

teklif dosyasında sunulması zorunludur. 

3.c.5. Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

3.c.6. - Teknik şartnameye uygunluk belgesi. 

İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale 

teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “……marka……model……cihazı 

teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 

işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir 

farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

5 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir. 

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

12 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 3549/2/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MAKİNA VE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 7 kalem 

makine ve malzemenin teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

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

MALZEMENİN CİNSİ 
İHALE EVRAK 

BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Otomatik Tablet Makinası 1. Kısım 70,00.-TL 24.04.2015 

Dissolüsyon Cihazı 2. Kısım MUAF 24.04.2015 

Tablet Dağılma Test Cihazı 3. Kısım 50,00.-TL 24.04.2015 

Tablet Sertlik Test Cihazı 4. Kısım MUAF 24.04.2015 

Friabilatör Cihazı 5. Kısım 50,00.-TL 24.04.2015 

Universal Motor 6. Kısım 100,00.-TL 24.04.2015 

Digital Homojenizatör 7. Kısım MUAF 24.04.2015 

 TAMAMI İÇİN 100,00.-TL 24.04.2015 
 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir.  

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

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

birlikte, teknik şartnamelerine 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, 24.04.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısmın tamamı için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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. 

 3515/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Çekmeköy Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez 

Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediyesi 

Başkanlık Binası 1. Kattaki Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

 

Mahalle Pafta Ada Parsel 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

İmar 

Durumu 

Muhammen 

Bedeli 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Tarih 

ve Saati 

Ömerli F22C17B1A 119 8 6.839,82 

E=0.25 

Hmax=3 

Kat 

İrtifalı 

Konut 

Alanı 

5,129,865.00 153,895.95 
07/05/2015 

14:00 

 

2 - Şartname bedeli 400,00 TL (Dört Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak 

ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir. 

1 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin 

yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gereklidir. 

A. Gerçek Kişilerden; 

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici 

Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet 

edene ait noter tasdikli imza sirküleri, 

B. Tüzel Kişilerden; 

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya 

Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza 

sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, 

Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili 

sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; 

dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet 

edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

C. Ortak Girişimlerden; 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri 

zorunludur. 

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması 

durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında 

düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya 

apostil şerhini havi olması gereklidir. 

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde 

belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. 
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3 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde 

belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda 

belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta 

bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü 

içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri 

ödeyecektir. 

5 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

 3462/1-1 

—— • —— 
AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN  

3 KALEM PREFORM SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 3 Kalem 

Preform kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 15 Mayıs 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 15 Mayıs 2015 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3547/1-1 

—— • —— 
HAMBURGER EKMEĞİ - SUSAMLI HAMBURGER EKMEĞİ - TOST EKMEĞİ - SANDVİÇ 

EKMEĞİ ÜRÜNLERİNİN/MAMULLERİNİN EKMEK SATIŞ BÜFELERİNDE SATILMASI 

İZNİNİN VERİLMESİ 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamıza ait Halk Ekmek Büfelerinde hamburger ekmeği, susamlı hamburger 

ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği ürünlerinin/mamullerinin satışının yapılması işi kapalı 

zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 30.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 30.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 3413/1-1 
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6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

6 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/46393 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136 - 0312 2976542 

c) Elektronik posta 

    adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

1 Akapunktur Cihazı 1 adet 

2 Otomatik Sedimentasyon (ESRAnalizörü) Cihazı 1 adet 

3 GLO PRP Cihazı 1 adet 

4 Otomatik İdrar Strip Okuyucu Cihazı 1 adet 

5 Soğutmalı Santrifüj Cihazı 1 adet 

6 Tam Kan Sayım Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 28.04.2015 Salı günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler (5. Kalem için) 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,  

b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu  

c) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlilik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından, istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala/mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi  

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

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler,  

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı 

olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.  

f) Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre 

düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.  

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

7.5.1- İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı 

olduğunu tevsik edici belgeler. (3. Kalem için) 
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4.3.2- Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

ilişkin belgeler (5. Kalem için) 

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.3-Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler (5. Kalem için) 

4.3.3.1 Üretici firmaya ait ISO 9001 belgesi.  

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.3.2 Teklif edilen ürüne ait CE Belgesi veya CE Uygunluk Beyanı  

İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri 

tarafından sunulması yeterlidir. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 28.04.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 3479/1-1 
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4 KALEM BİLGİSAYAR ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

4 kalem Bilgisayar Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi 

ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/46402 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

BirimiBeytepe / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136 - 0312 2976542 

c) Elektronik posta  

    adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Bilgisayar Alımı 

1-Biyomedikal Laboratuarı Bilgisayarı 2 adet 

2-Nümerik Elektromanyetik Laboratuarı Bilgisayarı 5 adet 

3-Telekominikasyon Laboratuarı Bilgisayarı-I 10 adet 

4-Telekominikasyon Laboratuarı Bilgisayarı-II 3 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 28.04.2015 Salı günü saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 28.04.2015 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 3478/1-1 
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TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) 

tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 424 ADA, 21 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 283,48 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

25.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 424 ADA, 22 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 1.147,06 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

50.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 424 ADA, 24 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 130,50 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

5.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 4 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 659,08 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 5 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 653,41 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 6 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 658,98 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 7 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

664,56 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 8 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

670,13 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 
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SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 9 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

671,41 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 10 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

668,38 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 11 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

665,35 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1676 ADA, 12 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

662,32 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1678 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

1.441,23 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

70.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1679 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

625,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

30.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1679 ADA, 2 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

625,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

30.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1679 ADA, 3 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

625,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

30.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

HIZIRPAŞA MAHALLESİ, 1679 ADA, 4 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

615,05 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

30.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2015 – Sayı : 29329 

 

SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

KOCAELİ İLİ, GEBZE İLÇESİ, BALÇIK 

KÖYÜ, 1643 NO.LU PARSELDE 

BULUNAN TOPLAM 22.038,53 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

150.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

ZONGULDAK İLİ, KOZLU İLÇESİ, 19 

MAYIS MAHALLESİ, 222 ADA, 6 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN TOPLAM 543,99 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

1.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

SİYASER MAHALLESİ, 1778 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

7.191,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

10.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

SİYASER MAHALLESİ, 1779 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

9.197,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

10.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

SİYASER MAHALLESİ, 1785 ADA, 2 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

2.924,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

10.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KIRBAĞI MAHALLESİ, 4860 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

2.784,74 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

10.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KIRBAĞI MAHALLESİ, 4861 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

19.000,14 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

10.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, KEPEZ 

MAHALLESİ, 28124 ADA, 12 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

11.641,63 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

250.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE 

İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, 279 

ADA, 4 NO.LU PARSELDE BULUNAN 

TOPLAM 1.608,57 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 

ARSA 

40.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 
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SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

KOCAELİ İLİ, BAŞİSKELE İLÇESİ, 

YENİKÖY MAHALLESİ, 2100 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN TOPLAM 

6.332,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

60.000,00.- 100,00.- 26/05/2015 

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli 

görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin; 

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

5) Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya 

bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

7) Ayrıca 0 312 585 84 52-53-54 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden 

ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 3514/1-1 
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SÜMER HOLDİNG A.Ş.’ YE AİT MALATYA/YEŞİLYURT TAŞINMAZLARININ 

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından hazırlanarak 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2012 tarihli ve 2012/105 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 

ölçekli Mevzi İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Mevzii İmar Planında (Sanayi ve Depolama Alanı, 

E:1.00; Hmax: Teknolojinin Gerektirdiği Yükseklik) İdare tarafından yapılan ifraz ve tevhit 

işlemi sonucu oluşan ve aşağıda belirtilen Sümer Holding A.Ş.’ye ait; 

 

Sıra 

İhaleye Konu 

Taşınmaz/Varlıklar 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Şartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

VermeTarihi / 

Saati 

1 

Malatya İli, Yeşilyurt 

İlçesi, Kuyulu Köyü, 

141 Ada 6 Numaralı 

Parseldeki 106.636,14 M2 

200.000 200 
20/5/2015 

17:00 

2 

Malatya İli, Yeşilyurt 

İlçesi, Kuyulu Köyü, 

141 Ada 7 Numaralı 

Parseldeki 85.542,87 M2 

200.000 200 
20/5/2015 

17:00 

3 

Malatya İli, Yeşilyurt 

İlçesi, Kuyulu Köyü, 

141 Ada 9 Numaralı 

Parseldeki 163.148,14 M2 

200.000 200 
20/5/2015 

17:00 

4 

Malatya İli, Yeşilyurt 

İlçesi, Kuyulu Köyü, 

141 Ada 11 Numaralı 

Parseldeki 74.431 M2 

200.000 200 
20/5/2015 

17:00 

5 

Malatya İli, Yeşilyurt 

İlçesi, Kuyulu Köyü, 

141 Ada 12 Numaralı 

Parseldeki 66.592 M2 

200.000 200 
20/5/2015 

17:00 

 

taşınmazlar ile üzerindeki varlıkların “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak 

suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 

özelleştirilmek üzere her biri ayrı olarak ihale edilecektir. 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli 

görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş / ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 
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4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin; 

- Halkbank A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- Vakıfbank A.Ş. Ankara Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından 

birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması 

halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye 

ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

5) Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya 

bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

7) Ayrıca (0 312) 585 84 71 - 585 84 57 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr 

adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 3565/1-1 

—— • —— 

13 ADET KRAB MARKA YOL GEOMETRİ VE ÖLÇÜM ALETİNİN ARIZA  

ONARIM, BAKIM VE KALİBRASYONLARININ YAPILMASI  

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/43943 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15 / 4399 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 13 adet Krab marka yol geometri ve ölçüm 

aletinin arıza onarım, bakım ve 

kalibrasyonlarının yapılması hizmet alım işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 21/05/2015 Perşembe günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 300,-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. 3407/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:  

İLANEN TEBLİGAT 

Bahar Sokak Bahar Sitesi B - 2 Blok Daire: 8 Üsküdar/İSTANBUL, Barbaros Mah. Bahar 

Sokak Daire No: 8 Kapı No:1D Üsküdar/İSTANBUL adreslerinde mukim 7560272052 vergi 

numaralı Saykan Gıda Dış Tic. Ltd. Şti. firması ve firma Müdürü 270 642 48520 TC numaralı 

Yasin SÜRÜCÜ’nün başkaca bir adresi tespit edilemediğinden 25.02.2010/10160600IM000190 

tarih/sayılı SDGB için düzenlenen 06.11.2013 tarihli 4122 sayılı 15.484,00 TL, 

25.02.2010/10160600IM000193 tarih/sayılı SDGB için düzenlenen 06.11.2013 tarihli 4123 sayılı 

110.661,40 TL ve 25.02.2010/10160600IM000192 tarih/sayılı SDGB için 06.11.2013 tarihli 4124 

sayılı 61.916,00 TL tutarında düzenlenen ödeme emirleri muhatap tevziat saatlerinde hanesinde 

bulunmadığı ve verilen randevuya icabet etmediği gerekçesi ile tebliğ edilmeden iade edilmiş 

olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 31. maddeleri ile Tebliğ Kanununun uygulanmasına 

dair Yönetmeliğin 48 ve 49. maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu 

tebligata konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 3472/1-1 

—— • —— 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 05/01/2015 tarihli, 10753-(64041)-2015-30 sayılı 

yazılarına istinaden, Abdullah MEZRAB isimli şahıs adına kayıtlı olarak 24/12/2014 tarihinde 

Antakya Gümrük Müdürlüğünden 14310800T737 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda 

girişi yapılan 2002 model, SYR708391 plakalı, Hyundai marka aracın, 02-06/01/2015 sayı/tarihli 

teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici 

olarak teslim alınmıştır. 

Söz konusu şahsa ait aracın, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu 

Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, süre ve hak sahibi olmayan 

kişilerce kullanılması gibi ihlallere neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. 

maddesi tatbik edilerek 07/01/2015 tarihli, 20 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen 

şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. 

Bu nedenle, 07/01/2015 tarihli, 20 sayılı ceza kararı muhteviyatı 894,00-TL para 

cezasının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait 

geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınan 2002 model, SYR 708391 plakalı, Hyundai 

marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim 

alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, 

tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3473/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Batman ilinde faaliyet gösteren 1711 dosya nolu KALER Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Ağrı ilinde faaliyet gösteren 1387 dosya nolu ARARAT Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Van ilinde faaliyet gösteren 1040 dosya nolu MARKA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 846 dosya nolu ATALAR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Adana ilinde faaliyet gösteren 33 dosya nolu TEKNİK PROJE Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2269 dosya nolu ALSANCAK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

685 dosya nolu EKSEN Yapı Denetim Ltd.Şti.,630 dosya nolu EKOL TEKNİK Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarih ve 9533 

sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 3443/1/1-1 

————— 
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 07.04.2015 tarih ve 9534 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 

Konya ilinde faaliyet gösteren 1199 dosya nolu BAYINDIR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 631 dosya nolu AKSA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. 

Denizli ilinde faaliyet gösteren 158 dosya nolu MEGA Yapı Denetim San. ve Tic. A.Ş., 

Van ilinde faaliyet gösteren 1077 dosya nolu BERTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  3443/2/1-1 

—— • —— 
Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

Sayı: 61097420/663.07/3608313 

01 04.2015 gün ve 2015/45 sayılı ceza kararı Ertuğrul MENGÜ - Özel Gönül İnanır 

Estetisyenlik Kursu Eski Müdürü 

“Öğretmen Züleyha ORAK'a karşı görev ve sorumluluklarınızı zamanında yapmadığınız" 

İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma da vermediğinizden 657 sayılı DMK'nın 25/A-

e maddesi gereğince "UYARMA" cezası ile tecziye edildiniz. 3422/1/1-1 

————— 

01.04.2015 gün ve 2015/43 sayılı ceza kararı 

Elmas DEMİR - Özel Marka Dil Kursu Eski Müdürü 

“Burcu GÜLER'in SGK bildirimlerini yapmadığınız ve 5580 sayılı Kanunun 8. ve 9. 

maddelerine aykırı davrandığınız" İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma da 

vermediğinizden 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye 

edildiniz. 3422/2/1-1 

————— 

01.04.2015 gün ve 2015/44 sayılı ceza kararı 

Özcan KILIÇ - Özel Marka Dil Kursu Eski Müdürü 

“Burcu GÜLER'in SGK bildirimlerini yapmadığınız ve 5580 sayılı Kanunun 8. ve 9. 

maddelerine aykırı davrandığınız" İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma da 

vermediğinizden 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye 

edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

Adres: Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel : (0312) 418 68 75 (151) 

 Kumrular Cad. No: 7/B Blok Kızılay Faks : (0312) 419 27 84/85 

                06650  Çankaya/ANKARA E-posta:cankaya06_sorusturma@meb.gov.tr 

 3422/3/1-1 
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar 
İşleri Şube Müdürlüğünden:  

Tekirdağ, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde ''Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması 
'' işine ait Jüri Değerlendirme Çalışmaları 10.04.2015 tarihinde başlamış, 14.04.2015 tarihinde 
sonuçlandırılmıştır. 

Jüri Üyelerinin değerlendirilmeleri sonucunda; 
ödüllerine layık görülmüştür. Aşağıda yazılı olan ekipler ise jüri üyeleri tarafından satın 

almaya karar verilmiştir. 
1. Ödül Sinan TUNCER (Mimar) (YTÜ) (Ekip Temsilcisi) 
 Oğuzhan AYDIN (Mimar) (YTÜ) 
 Hüseyin Semih YEŞİLMEN (Mimar) (YTÜ) 
 Yücel DEMİR (Mimar) (YTÜ) 
 Yeşim HASBİOĞLU (Peyzaj Mimarı) (Bilkent Üni.) 
 Enes GÜRBÜZ (Şehir Plancısı) (YTÜ) 
 
 Danışmanlar 
 Doç. Dr. Pınar ARABACIOĞLU (Mimar) (MSGSÜ) 
 Ar. Gör. Burak HOROZ (İnş. Müh.) (YTÜ) 
 
2. Ödül Ömer Selçuk BAZ (Mimar) (Ekip Temsilcisi) 
 Burçin Akcan ÜNAL (Mimar) 
 Elif Tuğçe SARIHAN (Mimar) 
 Tuğgen KUKUL (Mimar) 
 Okan BAL (Şehir Plancısı) 
 Enise Burcu DERİNBOĞAZ (Peyzaj Mimarı) 
 
 Yardımcılar 
 Uğur MENDİ (Mimar) 
 Ece ÖZDUR (Mimar) 
 Tamer AKSU (Mimar) 
 Mustafa Ege BATTAL (Mimar) 
 Cihan POÇAN (Sanatçı) 
 Şeyma GÜN (Mimar) (Öğrenci) 
 Berna ÇELEBİ (Grafik Tasarımcı) 
 
3. Ödül Can TAMİRCİ (Mimar) (Ekip Temsilcisi) (ODTÜ) 
 Emre BAL (Mimar) (ODTÜ) 
 Selen SARIKULAK BAL (Mimar) (ODTÜ) 
 Hüseyin KOMŞUOĞLU (Mimar) (DEÜ) 
 Buket Ayşegül ÖZBAKIR (Şehir Plancısı) (ODTÜ) 
 Selvinur KARPUZ (Peyzaj Mimarı) (KTÜ) 
 Yardımcılar 
 Melih VAHİDYMARİAN (Mimar) 
 Kerim Afyonlu VAHİDYMARİAN (Mimar) 
 Demet DİNÇER (Y. Mimar) 
 
1. Mansiyon Ayhan USTA (Y. Mimar- Prof. Dr.) (Ekip Temsilcisi) (KTÜ) 
 Gülay USTA (Y. Mimar- Prof. Dr.) (KTÜ) 
 Ali Kemal ŞEREMET (Mimar) (KTÜ) 
 Engin AKTAŞ (Peyzaj Mimarı ) (KTÜ) 
 Adem ALTINTAŞ (Şehir Plancısı) (İTÜ) 
 
 Danışmanlar 
 Erol ŞAHİN (İnş. Müh.) (DEÜ) 
 Şahan BÜLBÜL (Mak. Müh.) (KTÜ) 
 Oktay Levent KELEŞ (Y. Elektrik Müh.) (KTÜ) 
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 Yardımcılar 
 Ahmet TÜREL (Mimar) (KTÜ) 
 İbrahim YILMAZ (Mimar) (İKÜ) 
 Göksu ÖZALP (Grafik-Görselleştirme) (Öğrenci) (İKÜ) 
 İbrahim BARAN (Maket) 
 
2. Mansiyon Doğan TÜRKKAN (Mimar) (Ekip Temsilcisi) (YTÜ) 
 Cihan SEVİNDİK (Mimar) (DEÜ) 
 Özge Müberra AKYÜZ (Şehir Plancısı) (DEÜ) 
 Çağatay AKYÜZ (Şehir Plancısı) (DEÜ) 
 Sena İKİZ (Peyzaj Mimarı) (İÜ) 
 
 Proje Danışmanları 
 Özgür ŞENTÜRK (İnş. Müh.) (YTÜ) 
 Nail ÜNAL (Mak. Müh. ) (YTÜ) 
 Metin KARGACI (Elektrik Müh.) (YTÜ) 
 
 Yardımcılar 
 İnan TOKAY (Mimar) (UÜ) 
 
3. Mansiyon Rahmi UYSALKAN (Mimar) (ODTÜ) 
 Binali TERCAN (Şehir Plancısı) (ODTÜ) 
 Belemir DALOKAY (Y. Peyzaj Mimarı) (AÜ) 
 Yardımcılar 
 Esra DOĞU (Mimar) 
 Hanefi SEKMEN (Mimar) 
 Bensu KENARLI (Mimar) 
 Doğukan ERDOĞAN (Mimar) 
 Ceyda DURUŞ (Mimar) 
 Anna KOJOCAR (Grafiker) 
 Vladimir CALMİC (Mimarlık Öğrencisi) 
 Simtaç HOCAOĞLU (Peyzaj Y. Mimarı) (AÜ) 
 
 Proje Danışmanları 
 Tuncay GÜN (İnş. Y. Müh.) (YTÜ) 
 Süleyman AKIM (Mak. Müh.) (İDMMA Galatasaray Müh.) 
 Engin ULUCAK (Elejktrik Mühendisi) (Ukrayna Ulusal Teknik Ü.) 
 
ödüllerine layık görülmüştür. Aşağıda yazılı olan ekiplerin projeleri ise jüri üyeleri 

tarafından satın almaya karar verilmiştir. 
Satın Alma Barış DEMİR (Mimar) (Ekip Temsilcisi) (EOÜ) 
 Sıddık GÜVENDİ (Mimar) (KTÜ) 
 Tunahan KOÇ (Mimar) (KTÜ) 
 Mesut YEŞİLTEPE (Şehir Plancısı) (ODTÜ) 
 Ümit Tarık YAŞAR (Peyzaj Mimarı) (BÜ) 
 Hakan ÇATALKAYA (Y. İnş. Müh.) (YTÜ) 
 Celal Hakan ŞAKAR (Mak. Müh.) (YTÜ) 
 Ahmet AKSOY (Elektrik Müh.) (YÜ) 
 
 Yardımcılar 
 Dilan ŞENSES (Mimar) (İTÜ) 
 
Satın Alma Semih Arslan (Mimar) (Ekip Temsilcisi) (UÜ) 
 Yusuf Uyar (Mimar) (UÜ) 
 Nevzat Kasal (Mimar) (UÜ) 
 Serkan Ertuğ (Şehir Plancısı) (YTÜ) 
 Duygu Uzuler (Peyzaj Mimarı) (MKÜ) 
 3562/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 (ANKARA) 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. maddesi gereğince, Van Ticaret ve Sanayi 

Odasına 06.02.2008 tarihinden itibaren 8646/Van Ticaret Sicil ve 010504 Oda Sicil Numarası ile 

kayıtlı bulunan EGE-NİSA İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti. ile bu şirketin 

sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı 33752312848 T.C. Kimlik No.lu Engin 

ERÇETİN'in 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı, Resmi Gazete'nin 04.06.2014 

gün ve 29020 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti. 

Ancak, EGE-NİSA İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti hakkında, 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun 03.12.2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/7557 

sayılı kararı gereğince, 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca dava sonuna kadar ve teminat 

alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden yasaklama kararı kaldırılarak karar 

Resmi Gazete’nin 08.01.2015 tarihli ve 29230 sayılı nüshasında yayınlanmıştı. 

Bu defa, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 02.02.2015 tarihli ve E: 2014/1150, K: 2015/149 

sayılı kararı gereğince davanın reddine karar verilmiş olduğundan karar gereğince, EGE-NİSA 

İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti.nin, yasaklamanın yayınlandığı 04.06.2014 

tarihi ile yasaklamanın kaldırıldığı 08.01.2015 tarihi arasında 218 gün yasaklı kalmış olup Resmi 

Gazete'de bu ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren kalan 147 gün daha ihalelerden yasaklı kalması 

gerekmektedir. 

Duyurulur. 3545/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:  

Müdürlüğümüzce Nur Pazarlama İth. İhr. Ltd. Şti. ile alakalı olarak MX44390260 nolu tır 

karnesi ile gelen 34BK4127 plakalı araç yüküne ait 24.01.2005 tarihli 2333 sayılı özet beyan 

kapsamı dışında olduğu tespit edilen kaçak eşya ile ilgili olarak; 

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinden alınan 09.10.2014 tebliğ tarihli 

2011/45 Esas Sayılı Mahkeme Kararında, Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasında kayıtlı 

eşyaların Sanık Mehmet KOÇASLAN'a iadesine ve Gümrük mevzuatı dahilinde işlem 

yapılmasına karar verildiğinden, Gümrük Kanunun 46. maddesi uyarınca yazımızın tebliğinden 

itibaren 20 gün içerisinde gümrükçe onaylanmış işleme tabi tutulması ve ilgili gümrük 

mevzuatına uygun olarak işlemlerinin tamamlanması gerektiği, aksi takdirde Gümrük Kanunun 

177. Maddesi uyarınca tasfiyelik hale geleceğinin bilinmesi ilanen tebliğ olunur. 

 3193/1-1 

—— • —— 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

İhalelere katılmaktan yasaklanması istenilen ATLIHAN İNŞAAT TURİZM MAD. İTH. 

İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin ortağı olan Enver ATLIHAN'ın T.C. Kimlik Numarası sehven 

15635001506 olarak yazılmış olup, 14.04.2015 tarih ve 29326 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. 

Söz konusu yasaklama ilanında yer alan Enver ATLIHAN'nın doğru T.C. Kimlik 

Numarası 25342389354 dır. 

İlgililere duyurulur. 3544/1-1 
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013 / 186248 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 

Merkezi 
İl/İlçe MALATYA / Battalgazi 

Adresi 
Elazığ Yolu 12. Km 

Battalgazi / MALATYA 
Tel-Faks 0422 341 06 60 - 0422 341 02 01 

Posta Kodu 44315 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Betamed Tıbbi Malz. İth. İhr. Taah. San. 

Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Emniyet Mah. Yukarı Sok. No: 5 

Gazi Mahallesi / ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1670011669  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
56/1054  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3518/1-1 
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Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013 / 136348 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bakırköy Tasfiye İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İstanbul/Bakırköy 

Adresi 
Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı 

Cad.No:1 
Tel-Faks (212) 465 80 14 - (212) 465 80 26 

Posta Kodu  E-Mail tasisistanbulsube@gtb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Serkan SEVİ  

Adresi 
Belediye Evleri Mah. 84221 

Sk. No: 121 Çukurova/ADANA 
 

T.C. Kimlik No. 21397081304  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
60648  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3519/1-1 
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Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin T.C. Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü 

Adı 
T.C. Erzincan Üniversitesi 

Rektörlüğü 
İl/İlçe ERZİNCAN 

Adresi 
T.C. Erzincan Üniversitesi 

Rektörlüğü Fatih Mahallesi 
Tel-Faks 

446 226 66 66 – 67 /  

FAX 446 226 66 65 

Posta Kodu 24100 / ERZİNCAN E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Deniz Market Ticaret Üretim Pazarlama 

ve Dağıtım Limited Şirketi 
 

Adresi Ordu Caddesi No. 63 / B ERZİNCAN  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Fevzipaşa Vergi Dairesi 

2920071128 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5101  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3520/1-1 
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İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 / 146809 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE 

YÖNETİMİ SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

İl/İlçe ŞİŞLİ / İSTANBUL 

Adresi 
Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı 

No:74 
Tel-Faks 212 230 60 41 – 212 231 76 14 

Posta Kodu 34379 E-Mail istac@istac.com.tr 

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

Adı/Unvanı Erkan ERDOĞAN  

Adresi 

Mahmutbey Mah. İstoç Toptancılar 

Çarşısı 22. Ada No: 23                  

Bağcılar / İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 27944244680  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SEFAKÖY BİRLEŞİK ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5479493  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3521/1-1 
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İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 / 171587 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE 

YÖNETİMİ SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

İl/İlçe Şişli / İSTANBUL 

Adresi 
Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı 

No:74 
Tel-Faks 212 230 60 41 - 212 231 76 14 

Posta Kodu 34379 E-Mail istac@istac.com.tr 

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

Adı/Unvanı 
LAPİS KİMYA SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 
Erdem ODABAŞ 

Adresi 
Atatürk Mahallesi Ekincioğlu Sokak   

No: 4/1 34775 Ataşehir / İSTANBUL 

Büyükbakkalköy Mahallesi Kaşif 

Sokak No:8 / 9 Maltepe / 

İSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  43141853920 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6080538028  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
806836  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3522/1-1 



17 Nisan 2015 – Sayı : 29329 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013 / 110767 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 

BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
D.H.M.İ SİVAS NURİ DEMİRAĞ 

HAVALİMANI 
İl/İlçe SİVAS 

Adresi 

D.H.M.İ SİVAS NURİ DEMİRAĞ 

HAVALİMANI PK: 25          

58024 SİVAS 

Tel-Faks 0346 224 86 87 - 0346 224 99 71 

Posta Kodu 58024 E-Mail infosivas@dhmi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
ŞAHİN PETROL GIDA İNŞ. OTO. 

TEKS. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Nesim GÜNDOĞDU 

Adresi 
Kumlukalan Mah. Samanlı Cad. No:32 

Gürsu / Bursa 

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. 

No:17 / 10 Beylikdüzü 

İSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  28631014432 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kocasinan V.D. 7970101108  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
425560 - 373142  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3523/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/105299 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

DEVLET HAVA MEYDANLARI 

İŞLETMESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ     

İl/İlçe ANKARA/YENİMAHALLE  

Adresi 
KONYA YOLU ÜZERİ NO:66 

ETİLER/ANKARA     
Tel-Faks 0 312 204 27 78 - 0 312 212 81 58  

Posta Kodu 63330     E-Mail emingokalp@dhmi.gov.tr  

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

Adı/Unvanı 
Zadek Tem.Gıda Oto.İnş. Em. Taş. 

Güv.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti     
Ali Derviş KESKİN   

Adresi 

Sümerler Mah. Aalen alanı Hikmet 

Çankaya Apt. Zemin Kat No: 7 

Merkez/HATAY    

Sümerler Mah. Aalen alanı Hikmet 

Çankaya Apt. Zemin Kat No: 7 

Merkez/HATAY   

T.C. Kimlik No.  43423262556   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Hatay Şükrü Kanatlı V.D. 

9960418050    
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası     

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13555     

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3475/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/25363 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
İl/İlçe Meram/KONYA 

Adresi 

Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad. 

No: - Akyokuş Mevkii 

Meram/Konya 

Tel-Faks 0 332 223 60 10 - 0 332 223 63 84 

Posta Kodu 42080 E-Mail meramtipsatinalma@konya.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
ELFA Sağlık Hizmetleri Medikal Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 
Fatih ELMACI 

Adresi 
Yenişehir Mah. Bereketoğlu Sok. İnan İş 

Hanı No: 5/A Selçuklu/KONYA 

Şeyh Şamil Mah. Eminönü Cad. 

Şeyh Şamil Sok. Serdengeçti Apt. 

No: 6 KONYA 

T.C. Kimlik No.  15359260630 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3310506256 Meram V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
36755  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3517/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/148774 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 

55’İNCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe 

KIRKLARELİ/KIRKLARELİ 

MERKEZ 

Adresi 
PINARHİSAR YOLU ÜZERİ 

2’NCİ KM 

Tel-Faks 2882142933-2882141565 

Posta Kodu - E-Mail - 

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

Adı/Unvanı ESİN GÖNEN - 

Adresi 
KARAKAŞ MH. İSTİKLAL CAD. 

NO:84 MERKEZ/KIRKLARELİ 
- 

T.C. Kimlik No. 48247420236 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KIRKLARELİ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3935 - 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/111942 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe GELİBOLU/ÇANAKKALE 

Adresi 
HOCA HAMZA MAH. 

TUGSAVUL CAD. 
Tel-Faks 286 566 11 37 – 286 566 68 98 

Posta Kodu 17500 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

CALLUT TARIM TURİZM VE SU 

ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

 

Adresi TOLCA KÖYÜ HÜYÜK/KONYA  

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1960079762  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BEYŞEHİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1065  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/92850 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
108’İNCİ TOPÇU ALAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe VAN/ERÇİŞ 

Adresi DELİÇAY YOLU ÜZERİ Tel-Faks 4323518488-4323519744 

Posta Kodu - E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

SÖR TEMİZLİK MEDİKAL 

GIDA SANAYİ TİCARET 

PAZARLAMA LİMİTED 

ŞİRKETİ 

ÖMER SAYÇİÇEK 

Adresi 

SIHKE CAD. ÖZEL İDARE 

İŞHANI NO:20 MERKEZ/VAN 

ALİPAŞA MAH. FATİH KARANİ 

SK. NO:1/E İÇ KAPI NO:4 

İPEKYOLU/VAN 

T.C. Kimlik No. - 59206461474 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7790303562 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

VAN TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7227/VAN - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/93325 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
108’İNCİ TOPÇU ALAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe VAN/ERÇİŞ 

Adresi DELİÇAY YOLU ÜZERİ Tel-Faks 4323518488-4323519744 

Posta Kodu - E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

SÖR TEMİZLİK MEDİKAL 

GIDA SANAYİ TİCARET 

PAZARLAMA LİMİTED 

ŞİRKETİ 

ÖMER SAYÇİÇEK 

Adresi 

SIHKE CAD. ÖZEL İDARE 

İŞHANI NO:20 MERKEZ/VAN 

ALİPAŞA MAH. FATİH KARANİ 

SK. NO:1/E İÇ KAPI NO:4 

İPEKYOLU/VAN 

T.C. Kimlik No. - 59206461474 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7790303562 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

VAN TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7227/VAN - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/36976 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
BİROĞLU GIDA TAAHHÜT 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
BİROL BULUTOĞLU 

Adresi 

KOCATEPE MH. MEGA CENTER 

GIDA MER. 12. SK. C-27 BL. K. 1 

N:5 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL 

KOCATEPE MH. MEGA CENTER 

GIDA MER. 12. SK. C-27 BL. K. 1 

N:5 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 58195025094 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1780728804 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 824437 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/141409 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
65'İNCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KIRKLARELİ/LÜLEBURGUZ 

Adresi  Tel-Faks 288 4173311-288 4177515 

Posta Kodu 39750 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

CALLUT TARIM TURİZM VE SU 

ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

 

Adresi TOLCA KÖYÜ HÜYÜK/KONYA  

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1960079762  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BEYŞEHİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1065  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/6/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2015 – Sayı : 29329 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/4287 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ALİ RIZA TOPRAK 

- 

Adresi 

100. YIL BULVARI NO:23 KAT:3 

OSTİM 

YENİMAHALLE/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 11701080840 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8540021370 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 120224 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/79803 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

GENMAK GENEL İŞ MAKİNA 

VE YEDEK PARÇA SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MUZAFFER ATMACA 

Adresi 

ABDULKADİR GEYLANİ CAD. 

42721 ADA 1 PARSEL C08 OSTİM 

YENİMAHALLE/ANKARA 

YENİ BATI MAH. 2368 SK. NO: 24 

YENİMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 17081428708 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3940012577 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 63289 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/110726 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 
Tel-Faks 0 212 514 00 10-0 212 514 00 20 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

CALLUT TARIM TURİZM VE SU 

ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

 

Adresi TOLCA KÖYÜ HÜYÜK/KONYA  

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1960079762  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BEYŞEHİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1065  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/36976 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
BİROĞLU GIDA TAAHHÜT 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
BİROL BULUTOĞLU 

Adresi 

KOCATEPE MH. MEGA CENTER 

GIDA MER. 12. SK. C-27 BL. K. 1 

N:5 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL 

KOCATEPE MH. MEGA CENTER 

GIDA MER. 12. SK. C-27 BL. K. 1 

N:5 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 58195025094 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1780728804 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 824437 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/10142 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
5’İNCİ ANA JET ÜS 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe AMASYA/MERZİFON 

Adresi 
GAZİ MAHBUP MAHALLESİ 

REMZİ ÖZKANCA CAD. 9/3 
Tel-Faks 3585131244-3585131244 

Posta Kodu 05400 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı NEVZAT TOMRUK - 

Adresi 

BEYAZITPAŞA MAH. TURNA 

SK. 9/2 AMASYA 

MERKEZ/AMASYA 

- 

T.C. Kimlik No. 26665086616 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
- - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. - - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/11/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/79955 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 
Tel-Faks 0 212 514 00 10-0 212 514 00 20 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
EDİRNE YAĞ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

TRAKYA UN SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Adresi 
İSTASYON MAH. TALATPAŞA 

CAD. NO.:5 EDİRNE 

1. MURAT MAH. TALATPAŞA 

CAD. NO:64 EDİRNE 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3240034010 8590050166 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 

EDİRNE TİCARET SİCİL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1736 1162-3892 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3524/12/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/3668 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
K.Maraş Orman Bölge Müdürlüğü 

Göksun Orman İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Göksun/K.Maraş 

Adresi 
Kayabaşı Mah. Ayhan Taner Ekici 

Bulvarı No:1 
Tel-Faks 

Tel   : 0 344 714 10 18 

Faks : 0 344 714 12 53 

Posta Kodu 46600 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Rahmi HUYUT-Çınar Ormancılık  

Adresi 
Eymir Toki Konutları C34/24 

Gölbaşı/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 43702366258  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Orman Mühendisleri Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4822  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3480/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/9997 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü 

Adı Orman Fidanlık Müdürlüğü İl/İlçe Yüreğir/Adana 

Adresi Köprüköy Fidanlığı Yüreğir Adana Tel-Faks 322 3245500 

Posta Kodu 01320 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Yeşilçam İnşaat Turizm Tarım 

Orman Nakliyat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Cahit ATEŞ  

Ömer ATEŞ 

Adresi 
Gaziantep Mahallesi 69 Sokak 11/1 

Ceylanpınar/ŞANLIURFA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9510503267  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil No. Ticaret No: 207 Oda No: 60000227  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3482/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir Orman Bölge 

Müdürlüğü Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/8874 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Balıkesir Orman Fidanlığı 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Altıeylül/Balıkesir 

Adresi Bigadiç Yolu 8. Km (Fidanlık) Tel-Faks 0 266 261 6474 

Posta Kodu 10185 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
S.S. Esenli Köyü Tarımsal 

Kalkındırma Kooperatifi 
 

Adresi Esenli Mahallesi Bigadiç/Balıkesir  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3790042058  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Balıkesir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 129  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3481/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/144497 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Karayolları Genel Müdürlüğü    

18. Bölge Müdürlüğü (Kars) 
İl/İlçe Kars 

Adresi 
Yenişehir Mah. Şehir Ali Gaffar 

Okkan Bulvarı No: 107 
Tel-Faks 0474 453 60 00-0474 213 63 37 

Posta Kodu 36100 E-Mail bol18@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Mirzememet AKTAŞ  

Adresi 
Şabaniya Mh. Marufi Kerhi Sok. No: 4 

VAN 
 

T.C. Kimlik No. 26183563408  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0410048999  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
65/10416  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3449/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3564/1-1 
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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3563/1/1-1 
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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3563/2/1-1 
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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3563/3/1-1 
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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3563/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.15/1040 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.03.2015-92 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.03.2015-3725 AYDIN 

 

Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Kocaharıp Mevkiinde bulunan 7 adet arkeolojik 

yerleşimlerin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/12000 ölçekli kadastral harita 

üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinatlandırıldığı şekliyle I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescilinin prensipte uygun olduğuna, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereğince ilgili Kurum görüşlerinin Kurulumuza 

iletilmesi gerektiğine ilişkin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2014 

tarih ve 3458 sayılı kararı, Kurum görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 3375 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin gönderildiği Aydın 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.03.2015 tarih ve 63-

773-2967 sayılı yazısı, Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.02.2015 tarih ve 

898 sayılı yazısı, Didim Kaymakamlığı Milet Müze Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 37 sayılı 

yazısı, Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarının 25.03.2015 tarih ve 1711 kayıt numaralı raporları 

okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Kocaharıp Mevkiinde bulunan 7 adet arkeolojik 

yerleşim yerlerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli  1/12000 ölçekli 

kadastral harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinatlandırıldığı şekliyle I.(Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilinin ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

tescil fişlerinin uygun olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2015 – Sayı : 29329 

 

 3446/1-1 



17 Nisan 2015 – Sayı : 29329 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA  

BÖLGE KURULU  

KARAR 

 28.07/16 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.02.2015-112 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 25.02.2015-2239 TRABZON 

Giresun İli, Piraziz İlçesi, Güneyköy Köyü, Kıran Mahallesi'nde yer alan tarihi yapıların 

kültür varlıkları olarak koruma altına alınması isteğine ilişkin; Güneyköyü Muhtarlığı'nın 

05/11/2014 tarihli başvurusu, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 13/01/2015 gün ve 84 

sayılı yazısı, Piraziz Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 21/01/2015 gün ve 20385 sayılı yazısı, 

Bulancak Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü'nün 20/01/2015 gün ve 17384 sayılı yazısı, Piraziz 

Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 13/02/2015 gün ve 123 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 06/01/2015 gün ve 33 sayı ile kayıtlı uzman 

raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Giresun İli, Piraziz İlçesi, Güneyköy Köyü, Kıran Mahallesi'nde yer alan tarihi yapılardan 

olan 132 ada, 19 parselde yer alan fırının ve 115 ada, 17 parselde yer alan su değirmeninin 3386 

ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

kaldığından kültür varlığı olarak korunması gerektiğine, 125 ada, 8 parseldeki caminin, 193 ada, 

36 parsel ile 189 ada, 1 parseldeki çeşmelerin 2863 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığından 

koruma altına alınmasının uygun olmadığına karar verildi. 3445/1-1 

————— 
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA  

BÖLGE KURULU  

KARAR 

 75.01/38 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015-70 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015-810 KARS 

Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Öncül Köyü, tapunun 141 ada 11 parsel numarasında kayıtlı, 

özel Mülkiyete ait taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 06.11.2014 gün ve 2390 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 23.02.2015 gün ve 388 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile 

ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Öncül Köyü, tapunun 141 ada 11 parsel numarasında kayıtlı, 

özel Mülkiyete ait taşınmazın tescil işlemine ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri 

nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 

7. maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca 19. yy geleneksel konut mimarisi özellileri 

taşıdığından tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her 

türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş 

alınmasına; 

karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    90 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 384

Sayılı Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 387

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin

Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2010/4)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/20)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/8)

— 2015 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2015 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2015 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2015 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/12-2 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


