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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/8368

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ
                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM
                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Şubat 2016
CUMA

Sayı : 29622
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Karar Sayısı : 2016/8428

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                A. Ç. KILIÇ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ
                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM
                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8430

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                A. Ç. KILIÇ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ
                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM
                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 12 Şubat 2016 – Sayı : 29622



12 Şubat 2016 – Sayı : 29622                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Karar Sayısı : 2016/8470

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8471

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                                    N. AVCI                                 Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                 F. G. SARI                                            S. SOYLU                                     F. G. SARI                                   V. EROĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               B. TÜFENKCİ                               S. RAMAZANOĞLU                          A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ
                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM
                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8472

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                                    N. AVCI                                 Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                 F. G. SARI                                            S. SOYLU                                     F. G. SARI                                   V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               B. TÜFENKCİ                               S. RAMAZANOĞLU                          A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 12 Şubat 2016 – Sayı : 29622



12 Şubat 2016 – Sayı : 29622                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Karar Sayısı : 2016/8508

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                A. Ç. KILIÇ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           09 Şubat 2016
       69471265-305-1629

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 09 Şubat 2016
       68244839-140.03-40-89

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           09 Şubat 2016
       69471265-305-1632

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 09 Şubat 2016
       68244839-140.03-43-92

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           09 Şubat 2016
       69471265-305-1633

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 09 Şubat 2016
       68244839-140.03-44-93

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           09 Şubat 2016
       69471265-305-1630

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 09 Şubat 2016
       68244839-140.03-41-90

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           09 Şubat 2016
       69471265-305-1634

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 09 Şubat 2016
       68244839-140.03-45-94

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           09 Şubat 2016
       69471265-305-1631

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 09 Şubat 2016
       68244839-140.03-42-91

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           10 Şubat 2016
       69471265-305-1712

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                        Numan KURTULMUŞ
                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 10 Şubat 2016
       68244839-140.03-46-95

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:
AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İş-
gücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen-
miştir.
“Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile talep alınmaksızın da istihdam garantisiz olarak kurs
düzenlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “MEB tarafından belirlenen” ibareleri yürür-
lükten kaldırılmış, yedinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yetki belgesi” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya kuruluş kanunu” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “iktisadi işletme
ve/veya” ve “noter” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “noter” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağı-
daki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartı ile vakıf ve derneklerden bu madde kapsamında
düzenlenecek kurslarda iktisadi işletme şartı aranmaz.”

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 12 Şubat 2016 – Sayı : 29622



“c) Talep sahibinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.”

“ğ) İşverene ait son bir yıllık sigortalı hizmet listesi.”

“(11) İstihdamın korunması ve çalışanların mesleki sertifika sahibi yapılması amacı ile

Kurum, çalışanlara yönelik olarak hizmet sağlayıcılarla işbirliği kapsamında mesleki eğitim

kursları düzenleyebilir. Düzenlenecek eğitimlerde eğitici gideri ve Genel Müdürlükçe uygun

bulunacak diğer eğitim giderleri ödenebilir. Bu kapsamda düzenlenen kurslara katılan kursi-

yerlere kursiyer zaruri gideri ödenmez, ancak 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği öde-

necek sigorta primleri Kurumca karşılanır ve kurs bitirme sertifikası verilir.

(12) Eğitici ücreti ödenmesi gereken durumlarda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 89 uncu ve 176 ncı maddesi esas olmak üzere;

a) Eğiticinin MEB’de görevli olması durumunda 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Milli

Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğret-

menlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

b) Eğiticinin üniversitede görevli olması durumunda 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı

Yükseköğretim Personel Kanunu ve ilgili mevzuat,

c) Eğiticinin bunlar dışındaki kurum ve kuruluşlarda görevli olması veya serbest çalış-

ması durumlarında ise MEB’de görevli öğretmenlere yapılan ödeme ile ilgili mevzuat,

hükümleri dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ulaşmak

şartıyla elden verilebilir;” ibaresi “elden verilebilir ya da” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkra-

sında yer alan “verdiği teklifle” ibaresinden sonra gelmek üzere “son başvuru tarihinden itiba-

ren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Geçici teminat oranı hiçbir durumda yüzde onu geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “yetki belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kuruluş kanunu” ibaresi eklenmiş,

aynı bentte yer alan “noter” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (d) ve (g) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan “belgeler” ibaresi “belgelerin aslı veya

onaylı örneği” olarak değiştirilmiş, (i) bendinde ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer

alan “noter” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) İsteklinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.”

“g) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, isteklilerin vergi, SGK primi, prime ilişkin borç

ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına ya da bunların ya-

pılandırıldığına dair belgeler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle

ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kesin teminat oranı hiçbir durumda yüzde otuzu geçemez.”

“(4) Sözleşme imzasından önce gerekmesi halinde teminat mektubunun süresinin kurs

ve istihdam süresi dikkate alınarak uzatılması yükleniciden istenebilir. Bunun kabul edilmemesi

durumunda sözleşme imzalanmaz.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “fesh
edilir ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan
“gelir kaydedilir,” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında
yer alan “Sözleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya protokol” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mes-
lek konusunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğitim programını onaylayan üniversitenin
veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan
“ikinci öğretim” ibaresi “yükseköğretim” olarak değiştirilmiştir.

“d) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,”
“Kurum, kursiyer adaylarından durumlarını gösterir belge isteyebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Çalışanlara yönelik düzenlenen kurslarda bir sınıftaki kursiyer sayısı, eğitim me-

kânının uygunluğuna göre il müdürlüğü ile yüklenici arasında imzalanacak protokol ile belir-
lenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “da-
nışmanı tarafından kursa katılması yönünde olumlu görüş verilen” ibaresi “danışmanlığı hiz-
metinden faydalanan” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “gerekmesi halinde”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasında yer alan “katılanların” ibaresi “katılacak-
ların” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Yüklenici ile kursiyer arasında özel hukuk kapsamında karşılıklı rıza esası ile, kur-
sun daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeden dolayı
il müdürlüğünün herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmaz. Ancak hiçbir şekilde
yüklenici, kursiyerlerden Kurum tarafından finanse edilen eğitim ve istihdam süreci ile ilgili
giderler için ayrıca maddi bedel talep edemez. Sözleşme taslağı, imzalanmadan önce il mü-
dürlüğüne Yönetmelik ruhuna ve lafzına aykırılık bakımından değerlendirilmek üzere gönde-
rilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu
taahhütnamede belirtilecek olan ücretlerin alt ve üst sınırları arasındaki fark yüzde otuzu ge-
çemez.” cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Hizmet alımı yöntemi ile düzenlenen kurslarda yüklenici, kursiyerlerin kurs sonrasında istih-
dam edilmelerinden yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin usul ve esasları, yük-
lenici ile Kurum arasında imzalanan protokol veya sözleşme ve bu Yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olan-
lara” ibaresinden sonra gelmek üzere “yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından”
ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kurum, kursiyerlerin devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullanabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “ayda” ibaresi “kurs süresince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “il
müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükleniciye yapılacak” ibaresi eklenmiş, aynı
fıkrada yer alan “hükümlerine” ve “fesh edilir” ibarelerinden önce gelmek üzere “veya proto-
kol” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının dokuzuncu

cümlesinde yer alan “komisyon” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “il veya

ilçe Millî Eğitim müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üniversite” ibaresi eklen-

miş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurum, düzenlenen kurslarda bu maddede belirtilen sınavlara ilave olarak ulus-

lararası geçerliliği olan sınavları da sözleşme veya protokolde yer alması şartı ile yükleniciden

talep edebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “süresi” ibaresi “günü” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “beşinci” iba-

resi “otuzuncu” olarak değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril-

miş, sekizinci fıkrasında yer alan “tarihinden” ibaresi “tarihten” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu

fıkrasında yer alan “getirilmediğinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kursiyerlerin istih-

damına ilişkin ücretlerinin ödenip ödenmediğinin” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin on birinci

fıkrası yürürlükten kaldırılmış, on beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “birlikte alınır,” iba-

resinden sonra gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “bi-

rim” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. İs-

tihdamın değerlendirilmesinde, esas olarak kursiyerin eğitim aldığı mesleğin Türk Meslekler

Sözlüğündeki dörtlü birim grup kodu dikkate alınır. Ancak, il müdürlüğünce sözleşme veya

protokolde belirtilmek şartı ile Türk Meslekler Sözlüğündeki kurs düzenlenen mesleğin bu-

lunduğu benzer dörtlü birim grubu içerisinde yer alan mesleklerde de kursiyerlerin istihdam

edilmeleri de kabul edilecektir. Kursiyerlerin çeşitli sebeplerle yanlış meslek kodu ile istihdam

edildiği durumlarda, SGK mevzuatı gereğince meslek kodunda yapılacak düzeltmeler, kişinin

işe giriş tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır. Kurs konusu meslek veya kabul edilecek mes-

leklerde olmak şartı ile kursiyerlerin yüklenici tarafından veya kendi çabaları ile istihdamları

veya kendi işlerini kurmaları yüklenicinin istihdam taahhüdünün değerlendirilmesinde dikkate

alınacaktır. Bu fıkrada belirtilen durumlarda gerçekleşen istihdamın geçerli bir istihdam olarak

kabul edilebilmesi için bu istihdamın yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs günü

kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

(4) İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam edilen-

lerin ayrılması durumunda; istihdam yükümlülüğünün, ayrılmayı takip eden otuz gün içinde

mezun kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde diğer kursiyerler arasından, bunun da

yeterli olmaması halinde, yüklenicinin yazılı talebi sonunda il müdürlüğünce en geç üç işgünü

içinde gönderilen liste dikkate alınarak aynı veya yakın mesleklerde eğitim almış kişiler önce-

likli olmak üzere, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt olmuş kişiler ara-

sından eğitim verilen meslekte tamamlanması gereklidir. Otuz günlük sürenin hesaplanmasına,

yüklenicinin il müdürlüğünden liste talep tarihi ile il müdürlüğünün listeyi yazılı olarak yük-

leniciye teslim ettiği tarih arasında geçen süreler dahil edilmez. Buna rağmen istihdam edilecek

kişi bulunamaması halinde, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt yaptırıl-

mak şartı ile diğer işsizler arasından yüklenici tarafından tespit edilen kişilerin istihdamı kabul

edilebilecektir.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “SGK’ca kesilmiş” ibaresi “SGK ve Kurumca ke-
silmiş ve ödenmemiş” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Kısa çalışma” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ve ücret garanti fonu” ibaresi eklenmiştir.

“(1) İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan
ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tari-
hine göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiili çalışan sayısını gösterir belgede yer alan ça-
lışan sayısı üzerinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
üçüncü fıkrasında yer alan “tahsil edilir,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işverence belirle-
necek” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “içinde bulunulan tarihe” ibaresi “prog-
ram başlangıç tarihine” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edil-
mesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep
edilebilir.”
“Programın bitiş tarihi ile bu tarihe ait çalışan sayısının tespit edildiği tarih arasındaki işe girişler
de söz konusu farkın tamamlanması kapsamında kabul edilir. İl müdürlüğü programın başladığı
ve bittiği tarihteki sigortalı fiili çalışan sayısının kontrolüne ilave olarak program devam eder-
ken işverenin sigortalı fiili çalışan sayısının programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısının
altına düşüp düşmediğini Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde kontrol edebilir.”

“(7) İl müdürlüğü her program için unvan farkı olmaksızın bir asıl ve bir yedek perso-
neli program sorumlusu olarak görevlendirir. Program sorumlusu;

a) Programı, her safhasında, incelemek, değerlendirmek, yönetmek, gerekli bilgi ve
belgeleri almak,

b) Program dosyasını, programla ilgili evrak ve belgeleri, sözlü-yazılı müracaat ve şi-
kâyetleri incelemek,

c) Ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gerektiğinde yerinde tahkik ve tetkik etmek,
ç) Olumsuzlukların ve sorunların giderilip giderilmediğini takip etmek, giderilememesi

durumunda, derhal gerekli işlemleri başlatmak; olumsuzluklar ve sorunları gerektiğinde ilgi-
lilere iletmek,

d) Sorumlu olduğu programı program süresince en az bir kez olmak üzere ziyaret etmek,
e) Program ile ilgili kaydedilen gelişmelerin ve varsa sorunların yer aldığı raporları ha-

zırlayıp ilgili makama sunmak,
f) Katılımcı ve işverenlerin bu Yönetmelik, sözleşme ve ilgili mevzuatta belirlenmiş

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek,
ile yükümlüdür.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde

yer alan “programın yapılacağı işyerinin” ibaresi “programa başvuru yapan işverenin” şeklinde
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değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kal-
dırılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “yüz altmış” ibaresi “üç yüz yirmi” olarak
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,”
“(5) Birinci fıkradaki şartları haiz olup programa devam etmelerine engel durumları

bulunmayan öğrenciler de programa katılabilir.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüz

altmış” ve “Çalışma” ibareleri sırasıyla “üç yüz yirmi” ve “Programa katılım” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz
altmış” ibaresi “üç yüz yirmi” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Kurum, katılımcıların devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullana-
bilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 55 – (1) Katılımcıya Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri gideri

ödenir. Ödeme gerçekleştirilirken katılımcının programa devam ettiği günlerin sayısı dikkate
alınarak hafta tatil günleri için de ödeme yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde katılımcı zaruri
giderinin miktarında katılımcı veya sektörler bazında ayrıca değişiklik yapılabilir.

(2) Programlara devam edilen süre içinde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primleri Kurumca
ödenir.

(3) Program kapsamında Genel Müdürlükçe uygun bulunacak diğer giderler de ödene-
bilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birinci
fıkrasında” ibaresi “birinci ve beşinci fıkralarında” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(5) Birden fazla katılımcının bulunduğu programda sadece feshe neden olan katılım-
cının sözleşmesi fesh edilir ve diğer katılımcılarla programa devam edilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “katı-
lım belgesi” ibaresi “işveren ve il müdürlüğünce imzalı İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Düzenlenecek TYP’nin konusu, hiçbir şekilde kamunun ortak kullanım alanları
dışında özel mülkiyet ya da özel kullanıma tahsis edilmiş alanlar olamaz.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla on sekiz ay
yararlanabilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Emekli ve malul aylığı almamak,”
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MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici ve kesin teminat mektubu istenmez.”
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kurum, hizmet alım ilanında belirtmek şartı ile hedef kitlenin özellikleri, eğitimin

kapsam ve içeriği ve hizmet sunulacak bölge dikkate alınarak, birinci fıkrada belirtilen hizmet
sağlayıcıları sınırlandırabilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “fay-
dalanarak, danışmanın uygun görüşüne sahip olması” ibaresi “faydalanması” olarak değişti-
rilmiş, beşinci fıkrada yer alan “gerekmesi halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.”
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eği-

ticiler” ibaresinden önce gelmek üzere “yüklenicinin onayı alınmak şartı ile” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “so-

nunda” ibaresi “sonundan itibaren en geç üç işgünü içinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fık-
raya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurum, katılımcıların devam durumlarını takip için bilgi iletişim teknolojilerini de kullana-
bilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “du-
rumlarına uygun olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “TYP hariç” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış, aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kursiyerler ve katılımcılar için kurs ve/veya programlar (girişimcilik eğitim prog-
ramı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında altı ay bekleme süresi bulunur. Ancak kurs
sonrasında bir ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi
halinde bu şart aranmaz. Toplum yararına programdan işbaşı eğitim programına bekleme ya-
pılmaksızın geçiş yapılabilir. Ayrıca, yirmi dört ay içinde en fazla üç yüz yirmi fiili günü geç-
memek kaydıyla iki işbaşı eğitim programı arasında bekleme süresi üç ay olarak uygulanır.”
“Dul ve yetim aylığı alanlar kurslardan ve programlardan yararlanabilir. Engelli olmaları ne-
deniyle aylık bağlananlar ise TYP hariç kurslardan ve programlardan yararlanabilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on
beşini” ibaresi “yirmi beşini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 40 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/3/2013 28585

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/11/2014 29167
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TEBLİĞLER

Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasının mülga (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“d) Müşterileriyle aynı iş günü içerisinde transfer talimatlarını vermesi veya işleme ko-

nu fiziki teslimatın yapılması şartıyla banka transferleri yoluyla yabancı para almak, satmak

ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/5/2015 tarihli ve 29351 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) ile

başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden

geçirme soruşturması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
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c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) STSSHC: Salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarını,

f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

g) ÜFE: Üretici fiyat endeksini,

ğ) Üntes: Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş.’yi,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ı) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8415.83.00.90.00 GTİP altında kayıtlı STSSHC’ye yö-

nelik 31/5/2010 tarihli ve 27597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/16) ile CIF bedelin %34,27’si oranında dampinge karşı önlem

yürürlüğe konulmuştur.

(2) Meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2014/21) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden

geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Üntes tarafından ÇHC menşeli şikayet konusu ürüne yönelik dampinge karşı önle-

min sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği

iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve yürürlükteki önlemin yetersiz

kaldığı ve dampingli ithalatın devam ettiği yönünde başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş., Aldağ Isıtma Soğutma Klima San.Tic.

A.Ş. ve Systemair Hsk Havalandırma Endüstri San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Yerli üretim dalı

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci

maddesi çerçevesinde başvuru sahibi Üntes ve başvuruyu destekleyen firmaların 2014 yılı üre-

tim miktarları dikkate alındığında yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu tespit edil-

miştir. Soruşturma dönemi olan 2014 yılı verilerinde yerli üretim dalını temsil niteliğini değiş-

tirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve
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ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen

ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru

formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış

olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerek-

tiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Kendilerine soru formu gönderilen 23 ithalatçı firmanın 6’sından cevap alınmıştır.

(6) Türkiye’ye ÇHC’den önleme tabi ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve

kendilerine soru formu gönderilen 8 firmadan hiç biri soru formlarına cevap vermemiştir. Ken-

disine soru formu gönderilenler dışında da herhangi bir ihracatçı işbirliğinde bulunmamıştır.

(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden

bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-

lenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin

ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici

Üntes’in Kazan/Ankara’da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması

gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme ve zarar inceleme dönemleri

MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için

1/1/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 9 – (1) 8415.83.00.90.00 GTİP altında kayıtlı STSSHC’ler (Ticari adı: Fancoil)

temelde radyatörün gelişmişi olup soğutma da yapabilmekte ve ortamı sıcak veya soğuk hava

üfleyerek iklimlendirmektedir. STSSHC bünyesinde iki ana temel ürün batarya ve fan-motor

grubudur. Ürünün üretiminde kullanılan diğer önemli girdi ise galvanizli sacdır. Merkezi kazan

dairesi veya soğutma merkezinde soğutulan veya ısıtılan su pompa vasıtası ile STSSHC için-

deki bataryadan geçer ve fan grubu da mekâna ısıtılan veya soğutulan havayı üfleyerek ortamı

iklimlendirir.

(2) STSSHC genellikle soğutma ihtiyacı hissedilen alışveriş merkezi ofis gibi büyük

ticari ve endüstriyel binalarda ve büyük konut projelerinde ve benzeri yerlerde kullanılabil-

mektedir.
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(3) STSSHC cihazları temelde yer tipi ve tavan tipi olmak üzere iklimlendirilecek alana

ve müşterinin talebine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu tipler de kendi içlerinde kabinli ve

gizli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ürün seçiminde soğutma kapasitesi esas alınarak cihazın

kullanılacağı mekâna uygun tip seçimi yapılmaktadır. Ayrıca, ürünlerin aynı anda yalnızca ısıt-

ma veya soğutma yapması isteniyorsa 2 borulu, cihazların aynı anda hem ısıtma hem soğutma

yapması isteniyorsa 4 borulu STSSHC’ler kullanılabilmektedir. Tiplere yönelik ayrımlar ürün-

lerin maliyet ve fiyat farklılıklarının da temelini oluşturmaktadır.

(4) Bununla birlikte, işbirliğinde bulunan bir ithalatçı, ÇHC’den 12 cm kalınlığında

ultra ince STSSHC ithalatı yaptığını ve bunun YÜD tarafından üretilmediğini iddia etmiştir.

YÜD nezdinde yürütülen yerinde doğrulama soruşturması sırasında söz konusu iddia YÜD’e

sorulmuştur. YÜD ince tasarım STSSHC’lerin piyasada çok tercih edilmediğini küçük mik-

tarlarda özel mimari yapılarda tercih edildiğini fakat talebin olması halinde üretiminin mümkün

olduğunu beyan etmiştir. Yine benzer şekilde duvar tipi ve kaset tipi STSSHC’lerin de YÜD

tarafından üretilmediği iddia edilmiş olsa da; YÜD, talebin bu ürünlerde belli miktarlara ulaş-

ması halinde üretiminin mümkün olduğunu beyan etmiştir.

(5) İthalatçı soru formuna verilen cevaplarda YÜD tarafından üretilen ürünlerin her-

hangi bir sertifika ile belgelendirilmediği iddia edilmiş olsa da; YÜD tarafından üretilen

STSSHC’lerin CE (TÜV-Austria), TSE hizmet yeterlilik belgesi, TSEK ve TURQUM sertifika

belgelerine sahip olduğu beyan edilmiştir.

(6) Benzer şekilde, ÇHC’li firmaların ürün temini ve ödeme koşullarının YÜD’e göre

avantajlı olduğu ve daha kaliteli ürünlerin ithal edildiği ithalatçı görüşlerinde yer almış olup

yapılan yerinde doğrulama sırasında YÜD’ün vadeli satışlarının ortalama 4 ay olduğu ve ürün

temini konusunda herhangi bir zorluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Ürün genel olarak proje

bazlı kullanıma konu olduğundan projenin mahiyetine ve süresine göre ürün teslimi yapılmak-

tadır.

(7) Sonuç olarak, YÜD tarafından üretilen STSSHC’ler ile ÇHC’den ithal edilen

STSSHC’ler işlevsel özellikleri, fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanım amaçları, tüke-

ticilerin algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından aynı ya da benzer özellikler gös-

terdiği ve benzer ürün olduğu esas soruşturmada tespit edilmiş olup bu tespitleri değiştirecek

herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona

ermesi halinde dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı

değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli

ile Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
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Soruşturma konusu ülkedeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 11 – (1) Customs-info web adresinden alınan verilere göre, ÇHC’nin dünya

STSSHC ihracatı 2011 yılında 806.587 adet olurken, 2012 yılında 812.988 adet olmuştur; 2013

yılında 334.589 adet iken 2014 yılında 404.474 adet olarak gerçekleşmiştir.

(2) Miktar bazındaki dalgalı seyir değer ve birim fiyatlarda da tezahür etmiştir. Buna

göre, 2011 yılında 142.276.981 ABD Doları olan ÇHC’nin toplam STSSHC ihracatı 2012 yı-

lında 77.179.890 ABD Doları, 2013 yılında 71.733.290 ABD Doları ve 2014 yılında da

89.440.986 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları

ise 2011 yılında 176 ABD Doları/Adet iken 2012 yılında 95 ABD Doları/Adet, 2013 yılında

215 ABD Doları/Adet ve 2014 yılında da 221 ABD Doları/Adet seviyesindedir.

(3) Bununla birlikte, Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM)’nden alınan verilere göre ise

ÇHC 2014 yılında gerçekleştirdiği 405.884 adet STSSHC ihracatı ile dünyada ilk sırada yer

almaktadır. Buna ilaveten ÇHC 2012 yılındaki 806.587 adet ve 2013 yılında 328.942 adet

STSSHC ihracatı ile yine dünyada ilk sırada yer almıştır.

(4) İşbirliğinde bulunan ithalatçıların soru formlarına verdiği cevaplardan ÇHC’de yer-

leşik bir firmanın yıllık 500 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilmiştir. Söz konusu

kapasite Türkiye’nin toplam STSSHC talebinin çok üzerindedir. ÇHC’de yerleşik sadece bir

üretici firmanın iddia edilen kapasiteye sahip olması önlemin yürürlükten kalkması halinde

Türkiye pazarına yönlendirilebilecek kapasitenin ciddiyeti konusunda önemli bir gösterge ni-

teliği taşımaktadır.

Şikâyet konusu ülkelerin üçüncü ülkelere ihraç fiyatları

MADDE 12 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) ya-

rarlanılarak ÇHC’nin AB-28’e şikâyet konusu ürün ihracatına ilişkin veriler incelenmiştir.

(2) Buna göre, 2012 yılında 5.374.300 Kg olan ithalatın değeri 36.745.691 Avro ve bi-

rim fiyatı 6,8 Avro/Kg olurken 2013 yılında 3.723.500 Kg olan ithalatın değeri 24.155.210

Avro ve birim fiyatı 6,4 Avro/Kg düzeyine gerilemiş ve 2014 yılında 6.138.600 Kg olan itha-

latın değeri 37.138.986 Avro ve birim fiyatı da 6,05 Avro/Kg olarak gerçekleşmiştir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı ve yeni hesaplamalar

MADDE 13 – (1) Esas soruşturmada hesaplanan damping marjı %34,27 düzeyindedir.

Ancak, aradan geçen süre zarfında ÇHC’den yapılan ithalatta dampinge karşı önleme rağmen

soruşturma döneminin başlangıcı olan 2012 yılına göre 2014 yılında miktar bazında %33’lük

bir artış yaşanmıştır. Yine bu dönemde ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarında da 2012 yılına

göre düşüş yaşanmıştır.

(2) Öte yandan, her ne kadar önceki soruşturmada kullanılan veriler bu soruşturmada

kullanılmasa da ÇHC menşeli ithalatta yaşanan gelişmeleri değerlendirme açısından yol gös-

terici niteliktedir. Buna göre, ÇHC menşeli STSSHC’lerin 2007 yılında 137 ABD Doları/Adet

olan birim fiyatı 2008 yılında 133 ABD Doları/Adet, 2009 yılında 129 ABD Doları/Adet dü-

zeyine gerilediği, önlemin zaman içinde erozyona uğradığı ve birim fiyatların incelenen dönem

itibarıyla da düşmeye devam ettiği görülmektedir.
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(3) Bu soruşturmada, şikâyetçi yerli üretici ile şikâyeti destekleyen diğer yerli üreticiler

tarafından yürürlükteki önlemin ithal birim fiyatlardaki düşüş nedeniyle etkisiz kaldığı, ÇHC

menşeli ithalatın arttığı ve düşen birim fiyatların iç piyasada mevcut olan rekabet koşullarını

zorlaştırdığı beyan edilmiştir.

(4) Bu bağlamda, değişen koşullar çerçevesinde damping marjı yeniden hesaplanmış

olup söz konusu damping marjı hesabında ÇHC’nin iç piyasa satış fiyatlarına ulaşılamadığından

Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca Türkiye emsal ülke seçilerek YÜD tarafından farklı tip-

lerdeki ürünler için sunulan birim maliyetlere makul kar oranları eklenerek oluşturulmuş normal

değer hesabı yapılmıştır.

(5) Eldeki mevcut erişilebilir en iyi veriler esas alınmak üzere, soruşturma dönemi olan

2014 yılına ait ÇHC’den yapılan ithalatın ortalama birim fiyatlarından sigorta ve navlun mas-

rafları düşürülerek elde edilen FOB ihraç fiyatı ile YÜD’ün ortalama birim ticari maliyetlerine

eklenen makul kar oranı (%10) ile elde edilen fabrika çıkış aşamasındaki ortalama normal

değer karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalar neticesinde, ÇHC menşeli ithalatın %56,50 dü-

zeyinde dampingli olduğu tespit edilmiştir.

(6) Nihai bildirimde yer alan tespit ve bulgulara yönelik olarak Üntes tarafından sunulan

görüş yazısında %10’luk birim karlılığın piyasa karlılık oranlarını yansıtmadığı iddia edilmiştir.

Ancak, belirlenen kar marjı YÜD ve ithalatçıların soru formlarına verdiği cevapların ortalaması

alınmak suretiyle bulunmuş oran olup Üntes’in itirazı muteber kabul edilmemiştir.

Değerlendirme

MADDE 14 – (1) ÇHC ihracat kabiliyeti bakımından önlem konusu ürün bağlamında

küresel pazarda önemli bir ülkedir. Bahse konu ülkede yerleşik ihracatçıların Türkiye pazarını

iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları görülmektedir.

(2) Önleme konu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruş-

turmada hesaplanan damping marjının önemli düzeyde olduğu; önlemin yürürlükte olduğu dö-

nem boyunca fiyat odaklı pazara giriş stratejisinin şikayet konusu ülke tarafından halen devam

ettirildiği; önleme tabi ülkenin halihazırda küresel ihraç fiyatlarının Türkiye’ye ihraç fiyatla-

rından yüksek olduğu ve önleme konu üründe dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer aldığı;

Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu; fiyata duyarlı söz konusu ürün

ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği değerlendi-

rildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden

meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(3) Bununla birlikte, yapılan ilk hesaplamalarda kullanılan ÇHC menşeli ithalatın ağır-

lıklı ortalama birim fiyatları ve oluşturulmuş normal değer hesabında YÜD tarafından sunulan

oluşturulmuş normal değerler arasındaki fiyat farklılıklarının incelenen dönem itibarıyla YÜD

aleyhine değiştiği göz önüne alınarak bu soruşturmada yeniden damping marjı hesabı yapılmış
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ve yeni hesaplamalara göre damping marjının %56,50 düzeyinde olduğu görülmüştür. Söz ko-

nusu damping marjı ÇHC menşeli dampingli ithalatın varlığını devam ettirdiği önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingli ithalatın fiyat avantajı ile piyasa payını arttıracağı ve yerli

üretim dalı üzerinde zararın yeniden meydana geleceği sonucuna ulaşılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesine İhtimali

Genel

MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ün ekonomik gös-

tergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruşturma konusu ül-

keden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı, fiyat baskısı ve kırılması gözden geçirme dönemi

için incelenmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatın in-

celenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2012-2014 dönemi dik-

kate alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ürününün 2012-2014 dönemde tüm ülkelerden

gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012’de 74.091 adet olan ithalatın, 2013 yılında

82.303 adet ve 2014 yılında 104.101 adet düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Gerçekleşen

bu ithalatın değeri ise 2012 yılında 17.911.004 ABD Doları iken 2013 yılında 20.408.776 ABD

Doları ve 2014 yılında da 28.231.213 ABD Doları seviyesinde seyretmiştir.

(2) 2012 yılında 242 ABD Doları/Adet olan birim fiyatlar 2013 ve 2014 yıllarında yük-

selerek sırasıyla 248 ABD Doları/Adet ve 271 ABD Doları/Adet olduğu görülmektedir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 17 – (1) Önleme konu ürünün ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde, itha-

latın 2012 yılında 40.274 adet, 2013 yılında 43.471 adet ve 2014 yılında ise 53.656 adet olarak

gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın değer bazında gelişimine bakıldığında ise 2012 yılında

4.869.768 ABD Doları olan ithalatın değeri 2013 yılında 5.080.221 ABD Doları ve 2014 yılında

da 6.380.928 ABD Doları seviyesinde seyretmiştir. İthalatın birim fiyatları ise sırasıyla 2012

yılında 121 ABD Doları/Adet iken 2013 yılında 117 ABD Doları/Adet ve 2014 yılında da 119

ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin toplam ithalat içindeki payı ise sırasıyla 2012 yılında %54, 2013 yılında

%53 ve 2014 yılında da %52 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 18 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üretici

Üntes’ten temin edilen yurt içi satış miktarları ile şikâyeti destekleyen firmaların yurt içi satış

miktarları ve genel ithalat miktarları adet bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tü-

ketim elde edilmiştir.
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(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2012 yılı için

100 olarak alındığında 2013 yılında 108’e ve 2014 yılında da 132’ye yükselmiştir. Yerli üreti-

min pazar payı endeksi ise 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 104’e yükselmiş ve 2014 yılında

da 89’a gerilemiştir.

(3) ÇHC’nin benzer mal tüketimi pazar payı endeksi 2012-2014 yıllarında sırasıyla

100, 100 ve 101 olarak gerçekleşmiştir.

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 TÜİK’ten

alınan ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları ile YÜD’ün yurt içi birim satış fiyatları kullanılarak

fiyat kırılması hesaplanmış; 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 YÜD’ün

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 yurt içi satış fiyatları ile karşı-

laştırılmıştır. Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yurt içi pazara giriş fiyatı bulunurken

CIF ithal fiyatlarına %3 gümrükleme masrafı için ve %2,7 gümrük vergisi oranında ilave ya-

pılmıştır.

(3) Buna göre ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF ihraç fiyatına

göre %55 ile %62 düzeyinde kırdığı tespit edilmiştir.

(4) Söz konusu dönemde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin etkisi sonrası fiyat

kırılmasının ne oranda olduğunu görebilmek maksadıyla ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatla-

rına yürürlükteki damping önlemi oranında ekleme yapılmıştır. Buna göre, fiyat kırılması %14

ile %19 aralığında gerçekleşmiştir.

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. Buna göre ÇHC menşeli ithalat YÜD’ün fiyatlarını %51 ile %63 oranında baskıla-

mıştır.

(2) Söz konusu dönemde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin etkisi sonrası fiyat

baskısının ne oranda olduğunu görebilmek maksadıyla ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına

yürürlükteki damping oranında ekleme yapılmıştır. Buna göre, fiyat baskısı %11 ile %20 ara-

lığında gerçekleşmiştir.
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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 kâr oranının azalması ya da

maliyet-fiyat oranının yükselmesidir.

(2) YÜD’ün birim ticari maliyetlerinin birim yurt içi satış fiyatlarına oranı %94 ile %96

düzeyinde seyretmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şi-

kâyetçi Üntes’in verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla

Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış

reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

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

1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 111

ve 2014 yılında da 117 olmuştur.

2) Zarar inceleme döneminde üretim kapasitesi 2014 yılında artış göstererek 100 bi-

rimden 197 birime yükselmiştir. KKO ise 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 111 ve 2014 yı-

lında da 59 olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat

1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi,

2013 yılında 112 ve 2014 yılında da 118 olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2012 yılında 100 alındığında 2013

yılında 115 düzeyinde ve 2014 yılında 121 seviyesine yükselmiştir.

3) Gerçekleşen bu iç satışın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında

102’ye ve 2014 yılında da 103’e yükselmiştir.

4) Dönem itibarıyla YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2012 yılı 100 olmak

üzere 2013 yılında 94’e gerilemiş ve 2014 yılında da 110 seviyesine yükselmiştir.

5) İhracatın değer bazında gelişimi ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 110’a

ve 2014 yılında da 128’e yükselmiştir.

6) Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında

117 ve 2014 yılında da 116 seviyesinde seyretmiştir.

c) Stoklar

1) Firma sipariş usulü çalıştığından stokta ürün bulundurmamaktadır. Üretim bandından

çıkan ürünler kısa süre içinde sevk edilmektedir.

ç) İstihdam

1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılı 100 olmak

üzere 2013 yılında 111 ve 2014 yılında da 120 olarak gerçekleşmiştir.
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d) Ücretler

1) YÜD’ün ilgili ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi 2012

yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 104’e yükselirken 2014 yılında da 95 seviyesine gerilemiştir.

e) Verimlilik

1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012-2014 yıl-

larında sırasıyla 100, 99 ve 98 olarak düşüş eğilimine girmiştir.

f) Maliyetler ve kârlılık

1) Yerli üreticinin ilgili üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı 100 ol-

mak üzere 2013 yılında 103 ve 2014 yılında da 105 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2) Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dik-

kate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013

yılında 90’a ve 2014 yılında da 69 düzeyine gerilemiştir.

g) Nakit akışı

1) Yerli üreticinin ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılında 100,

2013 yılında 122 ve 2014 yılında da 116 seviyesinde seyretmiştir.

ğ) Büyüme

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2012

yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 115 ve 2014 yılında da 103 olarak gerçekleşmiştir.

h) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği

1) Yerli üreticinin sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının

bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılı

100 olmak üzere endeks 2013 yılında 104’e ve 2014 yılında ise 118’e yükselmiştir.

ı) Yatırımların seyri

1) Yerli üreticinin yapmış olduğu tevsi yatırımları 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yı-

lında 408 ve 2014 yılında da 206 olarak gerçekleşmiştir.

i) Özsermaye kârlılığı oranı

1) Yerli üreticinin özsermaye kârlılığının 2012 yılı 100 olarak alındığında, 2013 yılında

138 ve 2014 yılında da 130 olduğu görülmektedir.

j) Yatırım hasılatı oranı

1) Yerli üreticinin yatırım hasılatı oranının 2012 yılı 100 olarak alındığında, 2013 yılında

125 ve 2014 yılında da 149 düzeyine yükselmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Yerli üretim dalının yürürlükteki önlemin de etkisiyle üretim, yurt

içi satış, yatırım hasılatı, ürün istihdamı gibi bazı temel ekonomik göstergelerinin zarar ince-

leme döneminde iyileşme gösterdiği görülmekle birlikte, firmanın birim kârlılık oranları, piyasa

payı, KKO oranlarında düşüş yaşandığı görülmektedir. Önlemin mevcut haliyle yetersiz kaldığı

ve kalkması halinde YÜD’ün mevcut durumunun daha da kötüye gideceği değerlendirilmek-

tedir.
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ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesini etkileyebilecek diğer unsurlar

MADDE 25 – (1) Yerli üretim dalında zararın devam etmesi veya yeniden meydana

gelmesine yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir.

(2) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra önleme konu ürünün

kullanım alanı ve tüketici algısının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik

olmadığı; önleme konu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen benzer ürünün üretim tek-

nolojisinde bir değişim olmadığı, ayrıca, gözden geçirme döneminde önleme konu ürünün

ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkede ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin

gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden meydana gelmesi

dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin yerli üretim dalında zararın devam etmesi

veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlen-

miştir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Karar

MADDE 26 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması du-

rumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel

olduğu ve mevcut önlemin yetersiz kaldığı tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti De-

ğerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uy-

gulanmakta olan dampinge karşı önlemin arttırılarak aşağıdaki tabloda belirtilen oranda uygu-

lanmasına karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, 26 ncı maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu

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

kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 26 ncı maddede bulunan tab-

loda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/3)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/5/2015 tarihli ve 29356 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile

başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının ön belirleme-

lerine istinaden alınan geçici önlem kararının yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Kalibre Boru: Kalibre Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

f) Sardoğan: Sardoğan Endüstri Ticareti,

g) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

h) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 4 – (1) Yerli üretici Sardoğan firması tarafından yapılan ve Tufanoğlu Boru

Metal Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş., Borusan Mannesmann Boru
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Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Antes Çelik Boru San. Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruda,

ÇHC menşeli demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boruların Türkiye’ye dam-

pingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddia-

sıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiştir.

(2) Bu kapsamda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2015/19) ile söz konusu Tebliğin ekinde yer alan GTİP’ler kapsamı demir (dökme demir hariç)

ve çelikten dikişsiz çekme borular için başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen dam-

ping soruşturmasında geçici karar aşamasına gelinmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile

ÇHC menşeli bahse konu ürünlere yönelik başlatılan sübvansiyon soruşturması ise devam et-

mektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, yerli üretici Sardoğan firmasının soruşturma ko-

nusu ürünlerin bir tipi olan soğuk çekilmiş boru üretme yeteneğini haiz olmasına rağmen, bahse

konu piyasada tek yerli üretici olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, soğuk çekilmiş boru

piyasasındaki diğer yerli üreticilere soru formu gönderilmiş ve söz konusu piyasanın pazar

payı açısından en büyük yerli üreticisi Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. firması şikayet konusu

üründe yürütülen damping soruşturmasını desteklediğine ilişkin yazılı görüşü ile kendisine

gönderilen diğer yerli üretici soru formunu doldurarak Genel Müdürlüğe iletmiştir. Piyasada

yer alan diğer yerli üreticilerden Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Antes

Çelik Boru San. Tic. Ltd. Şti. firmaları ise mevcut soruşturmayı desteklediklerine ilişkin di-

lekçeleri Genel Müdürlüğe iletmişlerdir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakan-

lıkça tespit edilen ÇHC’de mukim bilinen üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik it-

halatçılarına ve ayrıca ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen

ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru

formlarına nereden erişileceğine dair bilgiler verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37

gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılan-

mıştır.

(4) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan Anhui Tianda Oil Pipe Company Li-

mited, Hubei Group (Hubei Special Tube Co., Ltd. ve Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. firma-

ları), Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd., Liaocheng Ritong Steel Co., Ltd., Shandong Huitong

Group (Shandong Huitong Industrial Co., Ltd. ve Shandong Haixinda Petroleum Machinery
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Co., Ltd. firmaları), Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd., Tianjin

Pipe Manufacturing Co., Ltd. (TPCO) ve Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing

Co., Ltd. firmaları soru formuna cevaplarını göndermişlerdir. Ancak, ÇHC’de yerleşik

üretici/ihracatçı firmaların sayısının fazla olması nedeniyle Yönetmeliğin 27 nci maddesi hü-

kümleri uyarınca örnekleme yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda, soru formuna cevap veren üre-

tici/ihracatçılar arasında Türkiye’ye miktar olarak en fazla ihracatı olan Anhui Tianda Oil Pipe

Company Limited, Hubei Group, Shandong Huitong Group ve TPCO firmaları örneklemeye

dahil edilmiştir. Örneklemeye dahil edilecek firmalar belirlendikten sonra ÇHC’de yerleşik

üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap verenlere görüşlerini sunmaları için bildirimde

bulunulmuştur. Ancak, örnekleme seçimine Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited firması

olumsuz cevap vermiş ve soruşturmadan çekilme kararını Genel Müdürlüğe iletmiştir. Yapılan

değerlendirme sonucu, örneklemeye ilk aşamada seçilen diğer üç firma ile soruşturmaya devam

edilmesine karar verilmiş ve konuya ilişkin bildirim ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firma-

lardan soru formuna cevap verenlerle paylaşılmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün ticaretini gerçekleştiren tacir firmalardan Liaocheng

MM Steel Co., Ltd. ve Shandong Zhongli Steel Pipe Co., Ltd. firmaları kendilerine gönderilen

tacir soru formlarını doldurarak Genel Müdürlüğe iletmişlerdir.

(6) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru

formu gönderilmiş olan ithalatçı firmaların 30’undan cevap alınmıştır.

(7) İlgili taraflardan alınan yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşlerin değerlendiril-

mesine devam edilmektedir.

Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri

MADDE 7 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme

için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün, 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında sı-

nıflandırılan demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borulardır. Ürünün sınıf-

landırıldığı GTİP’lere ilişkin tablo EK’te yer almaktadır.

(2) Soruşturma konusu borulardan sıcak çekilmiş olanlar, demir veya çelik malzemenin

kaynak edilmeden sıcak haddeleme ve sıcak presleme (ekstrüzyon dahil) süreçlerinden geçiri-

lerek sıcak çekme yoluyla ebatlandırılmasıyla üretilen borulardır. Soğuk çekilmiş dikişsiz bo-

rular ise, sıcak çekilmiş borunun soğuk olarak tekrar ebatlandırılması ve belirli kullanım alan-

larına göre hassasiyet kazandırılmasıyla üretilen borulardır.

(3) Sıcak çekilmiş borunun üretim aşamaları şu şekildedir: Hammadde kesim, ham-

madde ısıtma, Mannesman metodu ile delme, haddeleme, ölçülendirme, soğutma bankosunda
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soğutma, doğrultma ile uç kesme ve paketleme. Soğuk çekilmiş boru ise bunun üzerine yüzey

hazırlama, soğuk çekme, doğrultma, kontrol ve paketleme süreçleri eklenerek üretilmektedir.

Dikişsiz çekme çelik borular farklı çelik kalitelerinde, farklı çaplarda ve farklı et kalınlıklarında

üretilebilmektedir.

(4) Sıcak çekilmiş boruların kullanıldığı sektörler arasında petrol ve doğalgaz, otomotiv,

madencilik, savunma sanayi ve gemi sanayi gibi sektörler bulunmaktadır. İletim hattında basınç

bulunan bütün boru hatları ürünün kullanım alanına girmektedir. Soğuk çekme dikişsiz çelik

borular ise özellikle otomotiv sektörü, savunma sanayi ve makine imalatında kullanılmaktadır.

(5) Bazı ithalatçı firmalar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2015/19)’in ekinde soruşturmaya tabi GTİP’ler arasında mütalaa edilen 7304.49.10.00.00

ve 7304.49.93.00.00 GTİP’lerinde ithalatı gerçekleştirilen paslanmaz çelikten dikişsiz çekme

boruları yerli üretim dalının üretemediğini ve bu ürünlerin soruşturma konusu ürün kapsamında

değerlendirilemeyeceğini Bakanlığa bildirmişlerdir. Yapılan ön inceleme sonucu, paslanmaz

çelikten dikişsiz çekme boruların teknik ve fiziksel özellikleri ile kullanım alanlarının yerli

üretim dalının ürettiği ya da üretim yeteneğini haiz olduğu soruşturma konusu ürünlerden farklı

olduğu tespit edilmiştir.

Benzer ürün

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye pi-

yasasında satılan dikişsiz boruların teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibarıyla

benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin

4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uy-

gulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve

karşılığı eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel

teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Ön Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların soru formuna verdikleri

cevaplar halen incelenmektedir.

Normal değerin tespiti

MADDE 11 – (1) Yönetmelik Ek Madde 1 hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygu-

lamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruş-

turmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu mad-

dede 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.
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(2) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılardan soru formuna cevap gönderenlerin tamamı

kendileri için Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanmasını talep etmişlerdir. Bu çerçevede,

örnekleme içine dâhil edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için normal değer, Yö-

netmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel,

idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesi suretiyle oluşturulmuştur. Normal değer

tespiti yapılırken, ÇHC’li firmaların lehine olacak şekilde işgücü ve enerji giderlerinde çeşitli

ayarlamalar yapılmıştır.

İhraç fiyatı

MADDE 12 – (1) İhraç fiyatı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca ihracatçı firma-

ların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

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

şılaştırılmıştır.

(2) Soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar için dam-

ping marjı, örnekleme içinde yer alan firmalara hesaplanan damping marjının ağırlıklı ortala-

masının alınması suretiyle bulunmuştur. Soru formuna cevap vermeyen firmalar için ise Yö-

netmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.

(3) Buna göre, soru formuna cevap veren ve örnekleme içinde yer alan üretici/ihracatçı

firmalar, soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar ve soru for-

muna cevap vermeyen diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping

marjları aşağıdaki gibidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zarara İlişkin Ön Belirlemeler

Genel açıklamalar

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke

menşeli ve ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın hacminde önemli öl-

çüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasaya giriş fiyatlarının YÜD üzerindeki etkisi
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incelenmiştir. Bu çerçevede, dampingli ithalatın miktarı ve gelişimi, dampingli ithalatın fiyat-

larının gelişimi, yurt içi tüketim ve pazar payları, fiyat baskısı ve fiyat kırılması ile YÜD’ün

ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Söz konusu inceleme, 7 nci maddede belirtilen zarar in-

celeme dönemi için yapılmış olup ithalat istatistiklerine ilişkin veriler TÜİK’ten temin edil-

miştir.

Genel ithalat

MADDE 15 – (1) Soruşturmaya konu ürünün 2012 yılında 154.645.649 Kg olan itha-

latı, 2013 yılında 158.546.264 Kg, 2014 yılında ise 168.503.540 Kg olarak gerçekleşmiştir.

Değer olarak ise, 2012 yılında 231.282.161 ABD Doları olan toplam ithalat, 2013 yılında

225.651.976 ABD Doları, 2014 yılında ise 212.613.617 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

2012-2014 döneminde toplam ithalat miktar bazında %9 oranında artış göstermiştir.

(2) Genel ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2012 yılında 1,50 ABD

Doları/Kg olan fiyatlar, 2013 yılında 1,42 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 1,26 ABD

Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. 2012-2014 döneminde genel ithalatın birim fiyatları %15,6

oranında düşüş göstermiştir.

Soruşturma konusu ülkeden ithalat

MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında

66.198.794 Kg olarak gözlenen ithalat miktarının 2013 yılında 79.532.459 Kg’a ulaştığı, 2014

yılında ise 95.665.907 Kg seviyesine çıktığı görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın genel ithalat

içerisindeki payına bakıldığında ise 2012 yılında %43 seviyesinde olan ithalat içindeki payın

2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %50 ve %57 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları 2012 ve 2013 yıllarında

sırasıyla 1,20 ABD Doları/Kg ve 1,09 ABD Doları/Kg iken, 2014 yılında 0,96 ABD Doları/Kg

olarak kaydedilmiştir. ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları genel ithalatın birim fiyatlarından

2012 yılında %19,5, 2013 yılında %23,6, 2014 yılında ise %23,5 oranında daha düşük seviyede

gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, zarar inceleme dönemini kapsayan her üç yılda da ÇHC kay-

naklı ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları genel ithalatın birim fiyatlarının önemli ölçüde

altında seyretmiştir.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithala-

tına bakıldığında 2012 yılında 88.446.855 Kg olan ithalat miktarının 2013 ve 2014 yıllarında

sırasıyla 79.013.805 ve 72.837.633 Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. İthalatın değer ba-

zında gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 151.548.962 ABD Doları olan ithalat değerinin,

2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 139.208.736 ve 120.317.063 ABD Doları seviyelerinde ger-

çekleştiği görülmektedir.

(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı ise 2012 yılında

%57, 2013 ve 2014 yıllarında ise %50 ve %43 düzeyinde gerçekleşmiştir.
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(3) Diğer ülkeler kaynaklı ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yı-

lında 1,71 ABD Doları/Kg olan ortalama birim fiyatın 2013 yılında 1,76 ABD Doları/Kg’a

yükseldiği, 2014 yılında ise 1,65 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu üründe ön belirlemelere göre dampingli olduğu

tespit edilen ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Tür-

kiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi

ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak

ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan yurt içi tüketim endeksi, 2013 yılında

102’ye, 2014 yılında ise 107’ye yükselmiştir.

(3) YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yılla-

rında azalarak, sırasıyla 96 ve 81 olarak gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC’nin 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, önemli düzeyde bir artış

eğilimi göstererek, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 118 ve 135 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Diğer ülkelerin 2012 yılı için 100 birim olan toplam pazar payı endeksi ise, 2013

ve 2014 yıllarında genel bir azalma eğilimi göstererek sırasıyla 87 ve 77 olmuştur.

(6) Soruşturma konusu ülke olan ÇHC’nin pazar payı 2012-2014 döneminde %35 ora-

nında artış gösterirken, aynı dönemde YÜD’ün pazar payı %19, diğer ülkelerin pazar payı ise

%23 oranında düşüş göstermiştir.

(7) Pazar payını %35 oranında artıran ÇHC’nin piyasa payını nasıl artırdığı incelendi-

ğinde, artışın %53’ünün diğer ülkeler menşeli ithalatın düşüşünden, %6,2’sinin YÜD’ün iç pi-

yasa satışı düşüşünden ve %40,8’inin ise büyüyen pazardan kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 19 – (1) Fiyat kırılması, dampingli ithalatın fiyatlarının Türkiye piyasasında

YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat baskısı ise

dampingli ithalatın fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını olması

gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu gösterir. Bu kapsamda,

soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını ne ölçüde kırdığı ve

baskı altında tuttuğu incelenmiştir.

(2) Fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabı soruşturma konusu ürünün iki ana tipi özelinde

yapılmıştır. Ürünün iki ana tipinden sıcak çekilmiş borular için YÜD verileri Sardoğan firma-

sından, soğuk çekilmiş borular için ise Kalibre Boru firmasından temin edilmiştir. CIF ithalat

fiyatları ise iki ana tipin GTİP’lerinden gerçekleştirilen ÇHC menşeli ithalatın fiyatları olarak

belirlenmiştir. İthalatın Türkiye pazarına giriş fiyatları ise CIF ithalat fiyatlarının üzerine güm-

rük vergisi ve diğer ithalat masraflarının eklenmesi suretiyle bulunmuştur.

(3) ÇHC menşeli ithalatın Türkiye pazarına giriş fiyatları fiyat kırılması hesabında

YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarıyla, fiyat baskısı hesabında ise YÜD’ün ticari maliyetine ekle-

nen makul kâr oranı ile elde edilen olması gereken yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır.

Her iki hesap da 2012-2014 dönemi için yapılmıştır.
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(4) Bu kapsamda, ön belirlemelere göre, sıcak çekilmiş borularda ÇHC menşeli ithalatın

YÜD’ün iç piyasa fiyatlarını 2012-2014 döneminde kırmadığı ancak sırasıyla %15-20, %10-

15 ve %30-35 aralığında yer alan oranlarda baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(5) Soğuk çekilmiş borularda ise ÇHC menşeli ithalat aynı dönemde YÜD’ün iç piyasa

fiyatlarını sırasıyla CIF bedelin %50-55, %35-40 ve %50-55 aralığında yer alan oranlarda kır-

mış ve %55-60, %45-50 ve %60-65 aralığında yer alan oranlarda baskı altında tutmuştur.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, zarar inceleme dönemi

olan 2012-2014 yıllarını içerecek ve dönemsel gelişmeleri yansıtacak şekilde incelenmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesinde Sardoğan ve Kalibre Boru firmalarının verileri

kullanılmıştır. Göstergeler arasında yer alan tüm parasal değerler dönemsel karşılaştırmanın

daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, TÜİK’ten temin edilen üretici fiyatları endeksi kul-

lanılarak enflasyondan arındırılmış ve böylelikle reel değerlere ulaşılmıştır. Reel değerler ise

endekslenerek zarar inceleme dönemindeki eğilim analiz edilmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün için 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi,

2013 yılında 95’e düşmüş, 2014 yılındaysa 108 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün 2012 yılında

100 olan üretim kapasitesi de 2013 ve 2014 yıllarında sabit kalmıştır. Söz konusu üründe kapasite

kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 95’e düşmüş, 2014 yılında ise 108

olarak gerçekleşmiştir. Soruşturma konusu ürünün zarar inceleme dönemindeki kapasite kullanım

oranı endeksi her ne kadar 8 puanlık bir artış gösterse de, fiili olarak kapasitenin ancak %5-10

aralığında yer alan bir oranı YÜD tarafından kullanılmıştır. Bu durum, YÜD’ün kapasitesinin

önemli bir bölümünün atıl kaldığının delili olarak değerlendirilmektedir.

b) Yurt içi satışlar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’te 99’a, 2014 yı-

lındaysa 80’e gerilemiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün iç piyasa satışları zarar inceleme döne-

minde %20 oranında düşüş göstermiştir.

c) Yurt içi fiyatlar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatları, 2013

yılında 96’ya düşmüş, 2014 yılındaysa 102 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Yurt dışı satışlar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2013’te 93’e düşmüş,

2014 yılındaysa 565 olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar payı

1) YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yılla-

rında azalarak, sırasıyla 96 ve 81 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün iç piyasa

pazar payı zarar inceleme döneminde %19 oranında düşüş göstermiştir.
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e) Maliyetler

1) YÜD’ün birim ticari maliyet endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100,

98 ve 96 şeklinde gerçekleşmiştir.

f) Kârlılık

1) YÜD’ün soruşturma konusu ürünün yurt içi satışlarından elde ettiği birim kârlılık

2012 yılında -100 olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında -122 ve 2014 yılında 19 olarak ger-

çekleşmiştir.

g) Stoklar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi 2013’te 84’e düşmüş, 2014 yı-

lındaysa 32’ye gerilemiştir. Görüldüğü üzere, YÜD’ün soruşturma konusu üründeki mamul

stokları zarar inceleme döneminde önemli oranda düşüş göstermiştir. Ancak, stoklardaki düşüş

iç piyasa satışları nedeniyle olmamış ve YÜD düşük fiyatla zararına satışlarla ihracata yönel-

miştir. Dolayısıyla, soruşturma konusu ürünün stoklarındaki düşüş ilk planda olumlu gibi gö-

rünse de YÜD’ün iç piyasadaki konumunu olumlu etkilememiştir.

ğ) İstihdam

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 birim olan direkt işçi sayısı endeksi 2013 yılında 96’ya,

2014 yılındaysa 88’e düşmüştür. Görüldüğü üzere, YÜD’ün soruşturma konusu ürünün üreti-

minde çalışan direkt işçi sayısı zarar inceleme döneminde %12 oranında düşüş göstermiştir.

h) Verimlilik

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 99’a düşmüş, 2014’te ise

123 olmuştur.

ı) Nakit akışı

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan nakit akış endeksi, 2013 yılında -1.809, 2014’te ise

1.604 olarak gerçekleşmiştir.

i) Ücretler

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013 yılında 95’e,

2014’te ise 87’ye düşmüştür. YÜD’ün işçi ücretleri soruşturma döneminde reel olarak %13

değer kaybetmiştir.

j) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hâsılatı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 olan net kârlılık (Net

Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 42 ve 119 olarak gerçekleşmiştir.

2) Özsermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Özsermaye endeksi 2012

yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 44 ve 127 olarak gerçekleşmiştir.

3) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Aktif Toplamı

endeksi 2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 42 ve 141 olarak gerçekleşmiştir.

k) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak bilançosunda yer alan varlıkların toplamı

2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 105 ve 102 olarak gerçekleşmiştir.
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l) Özsermaye artışı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılında 100 olan öz sermaye büyük-

lük endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 100 ve 113 olarak gerçekleşmiştir.

m) Yatırımların seyri

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2012 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksi

takip eden yıllarda sırasıyla 108 ve 137 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Aynı dönemde YÜD’ün yenileme yatırımları ise sırasıyla 100, 84 ve 80 olarak ger-

çekleşmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) YÜD’ün zarar inceleme dönemindeki ekonomik göstergeleri ince-

lendiğinde üretim, yurt içi satışlar, pazar payı ve istihdam göstergelerinin zarar inceleme dö-

neminde önemli oranlarda düşüş gösterdiği görülmektedir. Zarar inceleme döneminde Türkiye

tüketiminin artıyor olması ve pazarın büyüyor olmasına rağmen, YÜD’ün iç piyasa satışları

azalmış ve pazar payı %19 oranında düşüş göstermiştir.

(2) YÜD’ün soruşturma konusu üründeki kapasitesi oldukça yüksek seviyelerde olma-

sına rağmen zarar inceleme döneminde kapasite kullanım oranı %5-10 aralığında yer alan bir

oranda seyretmiştir. Bu durum, YÜD’ün kurulu kapasitesinin önemli bir bölümünün atıl kal-

dığını göstermektedir.

(3) YÜD’ün yurt içi fiyatları zarar inceleme döneminde %2 oranında artış göstermiştir.

Aynı dönemde YÜD’ün maliyetlerinde %4’lük bir düşüş görülmüştür. Bu durum, YÜD’ün yurt

içi birim kârlılığını olumlu etkilemiş ve negatif kârlılık 2014 yılında pozitife dönmüştür. Ancak,

YÜD’ün 2014 yılında soruşturma konusu üründen elde ettiği kâr %1-2 aralığında yer alan bir

oranda gerçekleşmiştir. Öte yandan, YÜD’ün soruşturma konusu üründeki stokları zarar ince-

leme döneminde önemli oranda azalmış ve kişi başına üretimi gösteren verimlilik endeksi de

2014 yılında 2012 yılına göre %23 oranında artış göstermiştir.

(4) YÜD geneli göstergelere bakıldığında ise, zarar inceleme döneminde yenileme ya-

tırımlarının azaldığı, tevsi yatırımların arttığı, özsermaye, aktif büyüklük ve net kârlılığın artış

gösterdiği görülmektedir. Bu durum, YÜD’ün soruşturma konusu harici diğer ürünlerden kâr

elde edebildiğini göstermektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Nedenselliğe İlişkin Değerlendirmeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu ülke olan ÇHC’den gerçekleştirilen ve ön belir-

lemelere göre dampingli olan ithalat, zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak önemli

oranda artış göstermiştir.

(2) Dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisi incelendiğinde,

sıcak çekme borularda fiyat kırılmasının olmamasına rağmen önemli oranlarda fiyat baskısının
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vuku bulduğu tespit edilmiştir. Soğuk çekme borularda ise ön belirlemelere göre hem fiyat kı-

rılması hem de fiyat baskısı görülmektedir. Bu durum, YÜD’ün her iki ürün tipinde de iç piyasa

birim fiyatlarını olması gereken seviyelerde belirleyemediğinin bir göstergesidir.

(3) 21 inci maddede yer alan tespitlere göre, YÜD büyüyen iç pazardan pay alamamış,

soruşturma konusu üründen büyük ölçüde kâr elde edememiş, kâr ettiği dönemde ise oldukça

düşük bir oranda kâr etmiş, kapasitesinin önemli bir bölümü atıl kalmış, istihdamı, üretimi ve

iç piyasa satışları aşağı yönlü seyretmiştir. Zarara ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendiril-

diğinde, YÜD’ün ekonomik göstergelerinde bozulma meydana geldiği ve mutlak ve nispi ola-

rak artış eğiliminde olan ve ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın

YÜD’ün fiyatlarını baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) Bu çerçevede, ön belirlemelere göre, ÇHC menşeli dampingli ithalatın hem mutlak

hem nispi olarak artışı ile bu ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisinin YÜD’ün ekonomik

göstergelerinde meydana gelen bozulmayla eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak

bahse konu dampingli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet ba-

ğının olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 23 – (1) 17 nci maddede yapılan tespitlere göre, zarar inceleme döneminde,

üçüncü ülkelerden yapılan ithalat gerek değer gerekse de miktar olarak azalmıştır. Azalma eği-

liminde olan üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları da soruşturma

konusu ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyret-

mektedir.

(2) Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ürün ithalatının, ön belir-

lemelere göre, YÜD’de görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.

Yerli üretim dalının ihracat performansı ve verimliliği

MADDE 24 – (1) 20 nci maddede yer aldığı üzere, YÜD’ün zarar inceleme döneminde

ihracatı gerek miktar gerekse de değer olarak önemli ölçüde artış göstermiştir. 2014 yılı ihracatı

2012 yılına göre yaklaşık altı katına çıkmıştır. Aynı dönemde verimliliği de %23 oranında artış

göstermiştir.

(2) Ön belirlemelere göre, YÜD’ün ihracat performansının veya verimliliğinin YÜD’de

görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 25 – (1) Ön belirlemelere göre, soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve

tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı;

soruşturmaya konu ülkelerde üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün

üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bazı ithalatçıların iddialarına göre,

son yıllarda yüksek basınca dayanıklı dikişli borular, dikişsiz çekme borulara alternatif olarak

piyasada tercih edilmeye başlanmıştır. Ancak, bu eğilimin YÜD’de ÇHC menşeli dampingli

ithalattan kaynaklanan ve fiyat bazlı haksız rekabet sonucu oluşan maddi zarar durumunu etki-

leyecek seviyelerde olmadığı değerlendirilmektedir.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Karar

MADDE 26 – (1) Soruşturma sırasında dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her

ikisi arasında illiyet bağının mevcudiyetine ilişkin ön belirlemeler yapıldığından, İthalatta Hak-

sız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun Kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ikinci fıkrada

yer alan tabloda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen

oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Öte yandan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2015/19)’de soruşturma konusu ürün kapsamında değerlendirilen 7304.49.10.00.00 ve

7304.49.93.00.00 GTİP’leri İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Eko-

nomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün kapsamından çıkarılmıştır.

Süre

MADDE 27 – (1) 26 ncı maddede belirtilen geçici önlemler, Kanunun 12 nci maddesi

çerçevesinde, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda kesin önlemlerin

yeterli olup olmadığının incelenecek olması nedeniyle, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî

Gazete’de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalır.

Uygulama

MADDE 28 – (1) Gümrük idareleri, 26 ncı maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkeleri

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda teminat alırlar.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 469)

MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler”
başlıklı bölümüne (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıy-
metli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında ya-
pacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Alaşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2013/290 
Mahkememizin 2013/290 Esas ve 2014/278 K. Sayılı kararı ile; 
―1-a - Sanık Joni TORIA hakkında dolandırıcılık suçunu iĢlediği iddiasıyla açılan kamu 

davasının yapılan yargılaması sonunda, sanığın atılı suçu iĢlediği sonuç ve kanaatine varılmakla, 
suçun iĢleniĢ biçimi, suçun iĢlendiği zaman ve yer, suç sebep ve saikleri, meydana gelen zararın 
ağırlığı göz önünde bulundurularak eylemine uyan 5237 S.Y.nın 157/1 maddesi gereğince 
takdiren ve teĢdiden 4 yıl hapis ve 3.000 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

b - Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak sanığa 
verilen cezanın 5237 SY nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 3 yıl 
4 ay hapis ve 2.500 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

c - Sanığa verilen cezada baĢkaca yasal ve takdiri indirim ve artırım hükümlerinin 
uygulanmasına takdiren yer olmadığına, 

d - Sanığın 5237 sayılı TCK'nun 53/1-a,b,d,e maddesindeki haklardan almıĢ olduğu hapis 
cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, 

Sanığın, 5237 sayılı TCK.nın 53/1.c maddesindeki haklardan; kendi alt soyu yönünden 
koĢullu salıverilme tarihine, kendi alt soyu dıĢındakiler bakımından ise cezanın infazı 
tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, 

e - Sanığa temel ceza olarak verilen 2.500 gün adli para cezasının sanığın ekonomik ve 
Ģahsi durumu göz önünde bulundurularak 5237 S.Y.nın 52/2. maddesi gereğince günlüğü takdiren 
20 TL'den hesaplanmak sureti ile 50.000 TL adli para cezasına çevrilmesine, 

f - Sanığın ekonomik ve Ģahsi halleri göz önünde bulundurarak, sanığa verilen adli para 
cezasını ödemesi için mehil verilmesine takdiren yer olmadığına, 

g - Sanığın ekonomik ve Ģahsi halleri ile adli para cezasının miktarı göz önünde 
bulundurarak, sanığa verilen 50.000 TL adli para cezasının takip eden aylarda takdiren 20 eĢit 
taksit halinde ödenmesine, 

Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil 
edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun sanığa ihtarına, 

h - Sanığa verilen cezaların 5275 SY nın 99. maddesi gereğince ayrı ayrı infazına, 
2 - Adli emanetin 2013/392 sırasında kayıtlı 1 adet siyah renkli deri erkek el çantasının 

5237 SY nın 54/1 maddesi gereğince müsaderesine, 
3 - Katılan Halil TUNA dava ve duruĢmalarda kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar 

tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 1.500 TL vekalet 
ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine, 

4 - Posta gideri 19,10 TL, tebligat gideri 32 TL ve bilirkiĢi sarf gideri 1.910 TL olmak 
üzere toplam 1.961,10 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye verilmesine, 

5 - Mahkememizce sanık Joni TORIA hakkında dolandırıcılık suçundan dolayı verilen 
hapis cezası ve adli para cezasına iliĢkin gerekçeli kararın, sanığa, Gürcistan yetkili makamlarınca 
ulaĢtırılmasından itibaren 7 gün içerisinde sanığın kendisine en yakın Gürcistan yetkili 
mahkemesine baĢvurarak mahkememiz kararını kabul etmediğini ve yargılamanın hukuka 
uygunluğunu denetlemekle yetkili ve görevli Yargıtay tarafından incelenmesini talep edebileceği, 
bu takdirde mahkememizin kararın kesinleĢmeyeceği, eğer sanık mahkememiz kararının 
kendisine ulaĢmasından itibaren 7 gün için yetkili Gürcistan makamlarına mahkeme kararına 
itiraz ettiğini bildirir bir dilekçe vermez ise mahkememizin verdiği karardaki cezaların 
kesinleĢerek infaz edileceği, sanığın kapalı ceza infaz kurumuna alınacağı, sanığın mahkememiz 
kararına itiraz ettiğini bildirir dilekçe vermesi halinde Gürcistan Adli Makamları ve Türkiye 
Cumhuriyeti Adli Makamlarınca dilekçenin mahkememize ulaĢtırılacağına, 

Dair, katılan vekilini yüzüne karĢı, sanığın yokluğunda yasa yolu açık olmak üzere iddia 
makamında Cumhuriyet Savcısı Mustafa Arı (139912) huzuru ile mütalaaya uygun olarak verilen 
karar açıkça okunup usulen anlatıldı.‖ kararı verilmiĢtir. 

Ġlan olunur. 160 
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Adana 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 1999/1689 
Karar No : 2001/1497 
Müessir fiil suçundan sanık Fayik ve Fatma Oğ. 1977 Doğ. VAHĠT ÇAKI hakkında 

Mahkememizce verilen 765 sayılı TCK.nun 95/2 ve 5237 S.Y.nın 51/7 maddesi gereğince 1 yıl 1 ay 
10 gün hapis cezasının AYNEN VE TAMAMEN ĠNFAZINA DAĠR karar sanık VAHĠT 
ÇAKI’ya tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 – Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, bu 
süre içerisinde Temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur. 157 

—— • —— 
Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/675 
Karar No : 2015/886 
Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 26/11/2015 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK.nun 125/3-a, 125/4 
maddesi gereğince 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılan Tuncay Ünal vasisi PINAR ERGĠN 
tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 155 

————— 
Esas No : 2014/571 
Karar No : 2015/923 
Adet Gereği Açıkta BırakılmıĢ EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 17/12/2015 tarihli ilamı ile 142/1.e.1 maddesi gereğince   
5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile 
cezalandırılan Cevdet ve Feslikan oğlu, 15/03/1996 doğumlu, Afyonkarahisar, Çay, YeĢilyurt 
nüfusuna kayıtlı YILMAZ KAÇAR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ 
edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 156 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2008/12 
Karar No : 2014/394 
Davacı : K.H. 
Sanık : TEMUR MAKHARADZE, Gogı ve Ġnga oğlu, 19/11/1979 Gürcistan 

doğumlu, Gidani Cad. No: 6 Ev No: 112 Tiflis/Gürcistan adresinde oturur.  
Suç : Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya 

Bulundurmak  
Suç Tarihi : 14/08/2008  
Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 
Karar Tarihi : 11/07/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Temur Makharadze hakkında Kullanmak Ġçin 

UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan mahkememize açılan 
kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/1 
maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıĢ, Kemer 2. Asliye Ceza 
Mahkemesinin 2008/12 Esas 2014/394 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 191/1 gereğince 
sanık hakkında hapis cezasına hükmolunduğu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verilmiĢ olup, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince 
hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 112 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF KABLO SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/27562 

1- Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 13 kalem muhtelif kablo (muhtelif ölçülerde) teknik 

Ģartnamelere göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/02/2016 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

26/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 1173/1-1 

————— 

MUHTELĠF LAMA VE I-U PROFĠL SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/27605 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : Muhtelif ölçü ve kalitede 7 kalem Lama ve I-U Profil 

satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 29/02/2016 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

29/02/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 1174/1-1 
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VERĠ DEPOLAMA SĠSTEMĠ, SERVER (SUNUCU), LĠSANS VE 

YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Van BüyükĢehir Belediyesi Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Veri Depolama 

Sistemi, Server (Sunucu), Lisans ve Yazılım ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, 19/02/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 1280/1-1 
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PATLATMA HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/29841  

1 - Ġdarenin  

a) Adı : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

   Adresi : Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara 

   Tel ve faks : Tel (0312) 540 10 00     Faks (0312) 540 16 60 

   Elektronik posta adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin; 

a) Adı : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Soma, DeniĢ ve Eynez Açık 

Ocak panolarında Ġdare tarafından hazırlanacak delikler 

için gerekli patlayıcı maddelerin ve malzemelerin temini, 

hazırlanması, nakli, deliklere Ģarj edilmesi, sıkılanması ve 

patlatılması. 

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü : 1.700 ton Anfo, 250 ton Emülsiyon, Jel Bulamaç (Slurry) 

Tip Patlayıcı 

c) Yapılacağı yer : TKĠ EGE Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

SOMA/MANĠSA 

d) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) 

takvim günü içinde yer teslimi yapılacak olup, yer 

teslimini müteakip 60 (altmıĢ) gün içinde iĢe 

baĢlanacaktır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 

365 (üçyüzaltmıĢbeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : T.K.Ġ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12   

06330 Yenimahalle Ankara (Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı 

Toplantı Salonu Kat: 2) 

4 - Ġhale Tarih ve Saati : 03.03.2016 - 14.00 

5 - Ġhale Dökümanının Görülmesi ve temini: 

a) Ġhale dökümanı TKĠ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire BaĢkanlığı Kat: 11 Oda 

No:1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 

bedeli karĢılığı temin edilir. 

b) Ġhale dökümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKĠ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 

ArĢiv ġefliğine verilebileceği gibi Ġadeli – Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir.  

Ġhale (son teklif verme) saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 

az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 

90 takvim günü olmalıdır. 

9 - Ġdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve Ġhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir.  

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 1220/1-1 
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MÜLKĠYETĠ BATMAN BELEDĠYESĠ TÜZEL KĠġĠLĠĞĠNE AĠT ġEHRĠN MUHTELĠF 

YERLERĠNDE BULUNAN AÇIK HAVA REKLÂM ÜNĠTELERĠ 5 (BEġ)  

YILLIĞINA KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Batman Belediyesinden: 

Mülkiyeti belediyemiz tüzel kiĢiliğine ait Batman Ģehir merkezinin değiĢik yerlerinde bulunan 

146 adet billboard, 104 adet CLP, 1 adet silindir kule (6 Face), 104 adet otobüs durağı ve 6 adet 

megalight açık hava reklam üniteleri, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35. maddesinin a bendine 

istinaden 2.802.000,00 TL. muhammen bedel ile 5 (BeĢ) yıllığına iĢletme hakkı, ihale usulü ile 

kiraya verilecektir.  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġirinevler mah. Atatürk bulvarını No: 2 Batman 

b) Telefon-Faks Numarası : 488 213 27 59/1209 - 488 212 37 47 

c) Elektronik posta adresi : malihizmet@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu : Kiralama, 

a) Niteliği : ĠĢletme hakkı Kiralama iĢi (üst kullanım hakkı) 

b) Teslim Tarihi : SözleĢmeden sonra 15 takvim günü içinde teslim 

edilecektir, 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Belediye encümen salonu, 

b) Tarih- saat : 25/02/2016 - 10:00 

c) Ġhale muhammen bedeli : 2.802.000,00 TL. 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler 

a) Yeterli görülebilmek için Yeterlilik Komisyonunca istenen belgeler 

1 - Ġsteklilerin gerçek kiĢi olması halinde T.C. VatandaĢı olmak, (Noter tasdikli nüfus 

cüzdanı sureti ile belgelenecek) tüzel kiĢilerde ise T.C. Kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe 

haiz olmak. 

2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak. 

3 - Türkiye'de tebligat için adres göstermek. 

4 - Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar 

Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek.  

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi getirmek. 

d) Ġhaleye katılacak Ģirketlerin iĢtigal edeceği konular içinde; Ġhale konusu iĢ veya benzeri 

iĢler olması gerekmektedir. 

5 - Ġmza sirküleri vermek: 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli 

imza sirkülerini vermek. 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

6 - Ġstekliler adına vekaleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 
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7 - Ġsteklilerin ortak giriĢimi olması halinde ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları ĠDARE ile yapacakları ihale sözleĢmesini 

Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

8 - Ġhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa 

kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı 

olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek.(Suçun trafik ve benzeri türde 

yüz kızartıcı olmayan hafif suçlardan olduğu belgelenecektir. Belge olmaması halinde sabıka 

kaydı olduğu Ģeklinde değerlendirilecektir. 

9 - Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. 

10 - Ġhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu Vergi 

Dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. 

11 - Ġhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla SGK Kurumuna 

borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. 

12 - Ġhaleye ait Ģartname ve ekleri 250,00 (Ġkiyüzelli) TL. KarĢılığından Batman 

Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin etmek. 

13 - Ġstekliler bu Ģartnamede sözü edilen kiraya verilecek olan ürünlerin iĢletmeciliğini en 

az iki (2) Ġl Belediyesinde son On (10) yıl içerisinde ifa ettiğini veya etmekte olduğunu gösterir 

belge 

14 - Batman Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 974/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIK 

Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kendirli/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.000.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a - Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü/Halaslar Mahallesi/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.02.2016 PerĢembe günü saat: 14.00'e kadar Kendirli 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, sözleĢme bedelinin 

KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa göre tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince 

ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 822/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Derepazarı/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.750.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu ĠĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 
temin edilebilir. Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü, Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. Derepazarı / 

RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak Ġsteyen isteklilerin Ġdari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2016 Salı günü saat: 14.00'e kadar Tersane Çay 

Fabrikası Müdürlüğü, Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. No: 36 Derepazarı RĠZE adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat: 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1066/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kemalpaşa-Hopa-ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 17.800.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a - ÇAYKUR KemalpaĢa Çay Fabrikası Müdürlüğü Uzunyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 
No: 65 KemalpaĢa-Hopa-Artvin 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat 14:00'e kadar KemalpaĢa Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu KemalpaĢa-Hopa adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale KemalpaĢa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1177/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 İyidere/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 13.000.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

% 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir. Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü Ġyidere/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat: 14.00'a kadar Kalecik Çay 

Fabrikası Müdürlüğü/Ġyidere/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00'da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Ġhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklifedilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 778/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Araklı/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.700 ton yaĢ çay nakliye hizmet alım iĢi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Yolgören mah. Araklı/Trabzon 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat 14.00’e kadar Araklı Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Yolgören Mah. Araklı/TRABZON adresinde bulunacak Ģekilde 

elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 

de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilemez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez.  

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (Opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV Hariç % 6 oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve Ġhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1067/1-1 
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4 KALEM POLYESTER BANT GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı 4 kalem Polyester Bant Grubu Malzemeler %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/ 

RĠZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.02.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 936/1-1 

————— 

5 KALEM PVC BANT KAYIġI GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı 5 kalem PVC Bant KayıĢı Grubu Malzemeler %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

/RĠZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.02.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 937/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.000.000 Kg yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğü / Pazarköy Köyü - RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar 

Pazarköy Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Pazarköy adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadırlar.  

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’ sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanuna tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen ve kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 860/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Hemşin/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 1.800.000 kg yaĢ çay yükleme ve nakliye Hizmet 

Alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

HemĢin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ortaköy Mah. 53550 HEMġĠN/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2016 Salı günü saat 14.00’e kadar HemĢin 

Organik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Ortaköy mah. 53550 HemĢin/RĠZE adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, Teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında Kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale HemĢin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1065/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2016 – Sayı : 29622 

 

MUHTELĠF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

MUHTELĠF MALZEME (31 KALEM) alımı T.ġ.F.A.ġ. Mal Alım Yönetmeliğimize göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde 

ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/26524 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi 60300 Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve Faks Numarası : 3562753530 - 3562753539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale Dokümanının Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi (varsa) :  

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  :  MUHTELĠF MALZEME (31 KALEM ÜRÜN) 

b) Teslim Yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKĠNA 

FABRĠKASI MALZEME AMBARI 

c) Teslim Tarihi : Ġdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 24/02/2016 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5 Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

Ġsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

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

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  

12 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1223/1-1 
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24 ADET ELEKTRONĠK KOTER CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale 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. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2016/19993 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı  

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322  

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr.  

2 - Ġhale Konusu malın  

a) Adı : 24 ADET ELEKTRONĠK KOTER CĠHAZI Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz 

Alımları 24 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - a) Ġhalenin yapılacağı  

      yer, tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu  

Ġhale Tarihi - Saati : 24.02.2016 ÇarĢamba günü - 14:00 

3.b) Ġhaleye katılma Ģartları 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 alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir 

belge.  

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 
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3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

3.c.2. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek 

parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.  

3.c.3. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

3.c.4. Son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleĢme bedelinin en az %70’i 

oranında gerçekleĢtirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 

kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. Ġstekli tarafından 

teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin 

sunulması zorunludur. 

3.c.5. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―….. marka…… 

model……cihazı teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın 

baĢlıklı kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede 

istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik 

Ģartname maddesi iĢaretlenmiĢ olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal 

kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır. 

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satıĢı yapmıĢ olanlar benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri ġube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

8 - Ġstekliler 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 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme 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. 847/1-1 
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24 ADET AMELĠYAT MASASI SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale 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. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2016/19350 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı  

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322  

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr.  

2 - Ġhale Konusu malın  

a) Adı : 24 ADET AMELĠYAT MASASI Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz 

Alımları 24 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ĠZMĠR 

d) Teslim Tarihi : 75 (YetmiĢBeĢ) takvim günüdür. 

3 - a) Ġhalenin yapılacağı  

       yer, tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu  

Ġhale Tarihi - Saati : 24.02.2016 ÇarĢamba günü - 10:00 

3.b) Ġhaleye katılma Ģartları 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 alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir 

belge.  

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 



12 ġubat 2016 – Sayı : 29622 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

3.c.2. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek 

parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.  

3.c.3. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

3.c.4. Son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleĢme bedelinin en az %70’i 

oranında gerçekleĢtirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 

kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. Ġstekli tarafından 

teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin 

sunulması zorunludur. 

3.c.5. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―….. marka…… 

model……cihazı teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın 

baĢlıklı kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede 

istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik 

Ģartname maddesi iĢaretlenmiĢ olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal 

kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır. 

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satıĢı yapmıĢ olanlar benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri ġube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü -Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

8 - Ġstekliler 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 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme 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. 848/1-1 
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26 ADET NONĠNVAZĠV HASTABAġI MONĠTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale 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. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2016/19699 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı  

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : - 232 311 4322  

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr.  

2 - Ġhale Konusu malın  

a) Adı : 26 ADET NONĠNVAZĠV HASTABAġI MONĠTÖR 

Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz 

Alımları 26 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ 

ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3.a) Ġhalenin yapılacağı  

      yer, tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu  

Ġhale Tarihi - Saati : 24.02.2016 ÇarĢamba günü - 11:00  

3.b) Ġhaleye katılma Ģartları 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 alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir 

belge.  

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 
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3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

3.c.2. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek 

parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.  

3.c.3. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

3.c.4. Son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleĢme bedelinin en az %70’i 

oranında gerçekleĢtirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 

kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. Ġstekli tarafından 

teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin 

sunulması zorunludur. 

3.c.5. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―….. marka…… 

model……cihazı teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın 

baĢlıklı kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede 

istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik 

Ģartname maddesi iĢaretlenmiĢ olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal 

kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır. 

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satıĢı yapmıĢ olanlar benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri ġube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

8 - Ġstekliler 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 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme 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. 849/1-1 
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MEZBAHA KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Manisa Ġli Turgut Özal Mahallesi 43’üncü Sokak No: 11 adresinde bulunan (20N.3C 

Pafta 3398 Ada 5 Parselde kayıtlı) 5.499,95 m2'lik l’inci sınıf Mezbaha 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 5 (BeĢ) yıllığına ihale edilecektir. 

(Kiralanacaktır) 

Söz konusu Mezbaha idari ve teknik Ģartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, 

ihaleye iĢtirak edenler idari ve teknik Ģartnameyi aynen kabul edip ihaleye iĢtirak etmiĢ sayılır. 

Ġhale Günü, Saati ve Ġhale Yeri: Ġhale 24 ġubat 2016 ÇarĢamba günü saat 15:00'de 

Merkez Efendi Mah. 3819 Sok. No: 80/B Yunusemre / MANĠSA adresinde BüyükĢehir Belediye 

Hizmet Binasının 7. katında bulunan BüyükĢehir Belediyesi Encümen Salonunda BüyükĢehir 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen Kira Bedeli : 42.000,00 TL. + KDV X 60 (Ay) = 2.520.000,00 TL. + KDV 

Geçici Teminatı bedeli  : 75.600,00 TL  

Taliplilerden Ġstenecek Belgeler: 

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

a) Gerçek kiĢiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale 

tarihinden önce 30 gün içinde alınmıĢ olması gerekmektedir.) 

b) Tüzel kiĢiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan 

hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 

odalarca ―Aslının Aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de 

kabul edilecektir. )  

2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 

3 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, 

4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek, 

5 - Ġmza sirküleri vermek: 

a) Gerçek kiĢi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 

tasdikli imza sirkülerini vermek, 

c) Ortak giriĢim olması halinde; ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

6 - Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:  

a) Gerçek kiĢi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek, 

c) Ortak giriĢim olması halinde; ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli Ģirket ise; ġirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil Memurluğundan alınmıĢ belge, ġirket Ana SözleĢmesi) herhangi birini vermek, 

d) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

7 - Ġstekli adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kiĢinin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 
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8 - Ġsteklilerin ortak giriĢimi olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun ortak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir).  

9 - Manisa BüyükĢehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (Ġhale ilan tarihinden 

sonra alınmıĢ olmalı) 

10 - Manisa BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığından alınacak 

icra takibine muhatap olmadığı ve kusurları ile sözleĢmenin feshine neden olmadığına dair belge. 

11 - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa Göre 

ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname. 

12 - Ġmzalı Ģartname örneği.  

13 - Ġsteklilerin 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Gıda ĠĢletmelerinin Kayıt ve Onay ĠĢletmelerine Dair Yönetmelik‖ hükümlerine 

göre üzerinde yazılı ticaret ünvanı, gerçek ve tüzel kiĢi, iĢletme adresi, ve faaliyet konusu 

istekliye ait 1. Sınıf ve Kombinaya ait iĢletme kayıt ve onay belgesini almıĢ olmak. 

14 - 13. Madde de sunulacak olan iĢletme kayıt ve onay belgesinin onay süresinin ihale 

ilan tarihi itibariyle en az 1 yılı tamamlamıĢ olması zorunludur. 

15 - Ġsteklilerin ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya 

idarece görülmüĢtür onaylı sureti veya Noter onaylı suretinin verilmesi. 

16 - Ġstekliye ait 250.000,00 TL. (Ġki Yüz elli Bin Türk Lirası) den az olmamak üzere 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 

mektubunun ihale tarihinden en geç 15 gün önce düzenlenmiĢ olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarı toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 

tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. 

17 - Ġstekliye ait 2015 yılı yıllık cirosunun en az 3.000.000,00 TL. (Üç Milyon Türk 

Lirası) olması Ģartı aranacaktır. Ortak giriĢimde pilot ortağın bu Ģartı sağlaması yeterlidir. 

18 - Yüklenici Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar Ġçin Özel Hijyen Kuralları 

Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine ĠliĢkin Özel Kuralları Belirleyen 

Yönetmelik, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte: Hayvan kesim ve deri 

yüzme ile ilgili hususlar, etin ve sakatatın parçalanması ile ilgili hususlar, et parçalama ve/veya 

mamul madde üretimi ve muhafazası ile ilgili hususlar, soğutma ve soğuk muhafaza ile ilgili 

hususlar, sevk yeri ve nakiller ile ilgili hususları yerine getirmek ve tesis için;1(bir) adet sorumlu 

yönetici; en az 15 (onbeĢ) adet kasap, 5 (beĢ) adet sürücü, en az 4 (dört) adet yardımcı temizlik 

elemanı, çalıĢtırmak zorundadır. 

19 - Ġhale konusu mezbahada kesimi yapılan hayvanlara ait karkasların, sakatat ile sucuk 

gibi mamul ürünleri kasap esnafına dağıtılmak üzere yönetmeliklere uygun en az 3500 kg yük 

kapasiteli 3 (üç) adet soğuk havalı kamyon ile soğuk havalı 2 (iki) adet kamyonet; tesisten 

çıkacak katı ve sıvı atıkları günlük olarak tesisten uzaklaĢtırmak için üstü kapalı en az 1 (bir ) adet 

aracın, istekli kendi adına kayıtlı olduğu ruhsat belgelerinin asılları veya aslı idarece görülmüĢ 

onaylı suretlerini sunacaktır. 

GeniĢ bilgi ile idari ve teknik Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde Manisa BüyükĢehir 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığı Emlak ġube Müdürlüğünden 200 TL. bedel 

karĢılığında satın alınabilir. 

BüyükĢehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit 

etmekte serbesttir. 

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte 

Belediyemiz Encümenine müracaatları ilan olunur. 966/1-1 
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ARSA SATIġI KARġILIĞI GELĠR PAYLAġIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Nazilli Belediye Başkanlığından: 

Nazilli Belediye BaĢkanlığı tarafından, aĢağıda tapu ve inĢaat bilgileri bulunan 

taĢınmazlar üzerinde, Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi, ihale yolu ile yaptırılacaktır. 

Bu ihale ilanında, Nazilli Belediye BaĢkanlığı, kısaca Ġdare olarak tanımlanmıĢtır. 

Ġhale Konusu ĠĢin Adı: ―Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi‖ 

Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı ĠĢi: 

Ġdare portföyünde veya tasarrufunda bulunan arsa üzerinde, idareden her hangi bir parasal 

kaynak çıkıĢı olmadan, bu Yönetmelikte ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak olan 

Ģartnamede (ihale / sözleĢme dosyası) belirtilen Ģartlar dâhilinde; 

1. Yüklenicinin Ġmar Mevzuatına uygun olarak yapacağı ve idarenin onaylayacağı tüm 

projelere ve detaylara uygun olarak gerekli her türlü üst yapı ve alt yapı inĢaat iĢleri ile çevre 

düzenleme iĢlerinin Yüklenici tarafından yapılması, 

2. Yapılan bu inĢaatların satılabilecek bağımsız bölümlerinin Yüklenici tarafından 

pazarlanması ve satıĢı, 

3. Bahsedilen bu iĢlere iliĢkin her türlü masrafların Yüklenici tarafından karĢılanması, 

4. Yüklenicinin arsa satıĢı karĢılığı olarak idareye taahhüt ettiği ―Asgari Arsa SatıĢı 

KarĢılığı Ġdare Payı Toplam Geliri‖ nin, Yüklenici tarafından sağlanması ve / veya ödenmesi, 

iĢ ve iĢlemleridir. 

Dolayısıyla, Ġdare ile Yüklenici arasında akdedilecek olan ―Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir 

PaylaĢımı SözleĢmesi‖ de; sözleĢme dahilinde satıĢı söz konusu olan bağımsız bölümlerden 

dolayı satıĢ geliri elde edilsin veya edilmesin, Yüklenicinin, arsa satıĢı karĢılığı olarak idareye 

taahhüt ettiği ―Asgari Arsa SatıĢı KarĢılığı Ġdare Payı Toplam Geliri‖nin, Yüklenici tarafından 

sağlanması ve / veya ödenmesi taahhüdünü içeren, arsa sahibi olan veya arsayı tasarrufunda 

bulunduran Ġdarenin de arsa tahsisinin dıĢında Yüklenici ile hiç bir ortak çaba içinde olmadığı, 

dolayısıyla bir adi ortaklık iradesi taĢımayan, tam iki taraflı ve karma nitelikli bir sözleĢmedir. 

Yüklenici, bu durumu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiĢtir. 

1. Ġhaleye Esas TaĢınmazların Tapu ve ĠnĢaat Bilgileri: 

 

Ġli Ġlçesi Mahallesi 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Arsa Alanı 

(m2) Emsal 

Emsale Esas ĠnĢaat 

Alanı (m2) 

Aydın Nazilli Yeni 627 1 5.202,62 3 15.607,86 

Toplam 15.607,86 

 

2. Ġhale Usulü ve Teklif Alma ġekli: 

Ġhale konusu inĢaat yapım ve satıĢı iĢleri ihalesi ile ihale sonucunda düzenlenecek olan 

sözleĢme, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı 

Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu’na tabi değildir. 

Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamında, ―Kapalı Zarf Teklif Alma‖ halinde 

yapılacaktır. 

Bu ihale, Uluslararası bir ihale değildir. Ancak, yabancı Ġstekliler, 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu çerçevesinde ihaleye katılabilirler. 

Ġhalenin oturumunda Ġstekliler, kapı zarf içerisinde ihalede istenilen belgeleri 

vereceklerdir. 



12 ġubat 2016 – Sayı : 29622 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Ġhale Dosyasının Görülmesi ve Temini: 

Ġhale dosyası, aĢağıda belirtilen adreste 09:00 - 17:30 saatleri arasında bedelsiz olarak 

görülebilir veya aĢağıda yazılı bedel karĢılığı satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek Ġstekliler’in, 

ihale dosyasını satın almaları zorunludur. 

 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve Temin 

Edileceği Adres / Yer  
: 

Nazilli Belediyesi Emlak Ġstimlak Müdürlüğü 

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi No: 180 Nazilli/ 

AYDIN 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli (KDV Dahil) : 350 TL (ÜçyüzelliTürkLirası) 

 

Ġhale dokümanını satın almak isteyen Ġstekli görevlilerinin, kendilerine verilecek olan 

―Ġhale Dosyası Teslim Tutanağı‖nı tam olarak ve okunabilecek bir Ģekilde doldurmaları 

zorunludur. Bu tutanakta yazılması istenilen, Ġstekli’nin; Ticaret Unvanı, adresi, telefonu, faksı, 

irtibat kurulacak yetkilisinin adı ve vergi numarası gibi bilgilerin, Ġstekliler’in görevlileri 

tarafından bilinmesi gerekmektedir. 

4 - Ġhale Teklif Zarfları’nın Verileceği ve Ġhale’nin Yapılacağı Yer ve Zaman: 

 

Ġhale Teklif Zarflarının Teslim 

Edileceği Adres/Yer 
: 

Nazilli Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi No: 180 

Nazilli/AYDIN 

Ġhale Teklif Zarflarının Teslim 

Edileceği En Son Tarih ve Saat 
: 

25/02/2016 

Saat: 15:00 

Ġhalenin Yapılacağı Adres / Yer : Belediye Hizmet 4. Kat BaĢkanlık Odası 

Ġhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 
25/02/2016 

Saat: 15:00 

 

5 - Ġhale Öncesi Bilgi Edinme ve Açıklama: 

Ġhale dosyasını idareden temin eden Ġstekliler, ihale konusu iĢle ilgili sorularını, en geç 

19/02/2016 tarihi saat 17:00’ye kadar, yazılı olarak elden, faks veya posta yolu ile idareye 

iletebileceklerdir. Bu tarihten ve saatten sonra idareye ulaĢan sorular dikkate alınmayacaktır. 

Sorular ile ilgili cevapları oluĢturan ―Açıklama veya Açıklamalar‖ ile gerekli durumlarda 

düzenlenecek ―Zeyilname veya Zeyilnameler‖, ihalenin yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün 

önce tüm Ġsteklilere idare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

6 - Ġhalede Ġdarenin Serbestliği ve Ġhalenin Ġptali: 

Ġdare her hangi bir aĢamada ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, kısımlara 

bölmekte ve uygun teklifin tespitinde serbesttir. Yüklenici dahil tüm Ġstekliler, hiç bir aĢamada bir 

hak iddia edemez, Ġdare her hangi bir yükümlülük altına girmez. 

Ġdare, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin 

yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği 

hallerde, ihalenin yapılacağı saatten önce ihaleyi iptal edebilir. 

7 - Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya DavranıĢlar ve Ġhale DıĢı Bırakılma 

Nedenleri: 

1. AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya baĢkaları adına hiçbir 

Ģekilde ihaleye katılamazlar. 
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a) Kamu Ġhale Kurumu tarafından, Kamu ihalelerine katılmaktan sürekli olarak veya 

ihalenin yapılacağı tarihe kadar geçici olarak yasaklanmıĢ olanlar. 

b) 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan 

veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine 

rüĢvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 

c) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

d) Ġdarenin Ġhale Yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiĢiler. 

e) Ġdarenin ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olan personeli. 

f) (d) ve (e) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

g) (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ġirketleri (bu kiĢilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 (yüzdeon)’undan fazlasına sahip 

olmadıkları anonim Ģirketler hariç). 

h) Ġhalenin yapılacağı tarihten önceki 10 (on) yıl içinde, Ġdareye karĢı taahhüt etmiĢ 

olduğu herhangi bir iĢi fesih edilenler (KarĢılıklı rıza ile tasfiye edilen iĢler hariç), 

i) Ġdareye vadesi gelmiĢ borcunu ödemeyenler, 

j) Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan kiĢi veya kiĢiler veya kuruluĢlar veya 

ġirketler ve bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi olan ġirketleri ile bu ġirketlerin sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip oldukları ġirketler, 

2. Ġhalede aĢağıda belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulunmak yasaktır. 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikâp, rüĢvet suretiyle veya 

baĢka yollarla ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs etmek. 

b) Ġsteklileri tereddüde düĢürmek, katılımı engellemek, Ġsteklilere anlaĢma teklifinde 

bulunmak veya teĢvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıĢlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teĢebbüs etmek. 

d) Ġhaleye, birden fazla Ġstekli adına, doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya 

vekâleten katılmak veya teklif vermek. 

e) Yukarıda ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 

3. AĢağıda belirtilen durumlardaki Ġstekliler ihale dıĢı bırakılır: 

a) Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iĢleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan 

eden ve iĢlerini askıya alan yerli Ġstekliler ile kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer 

bir durumda olan yabancı Ġstekliler, 

b) Ġflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen ve alacaklılara karĢı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan yerli Ġstekliler ile kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre 

benzer bir durumda olan yabancı Ġstekliler, 

c) Ġhalenin yapılacağı tarihten önceki 10 (on) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı 

yargı kararıyla hüküm giyen Ġstekliler, 

d) Ġhalenin yapılacağı tarih itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından 

mesleki faaliyetten men edilmiĢ olan Ġstekliler, 

e) Ġhalenin yapılacağı tarihten önceki 10 (on) yıl içinde, Ġdareye yaptığı iĢler sırasında iĢ 

veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu Ġdare tarafından tespit edilen Ġstekliler, 

f) Bu maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen durumlarda oldukları tespit edilen Ġstekliler, 

4 - Ġhaleye katılan Ġsteklilerin veya Ġsteklilerin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklardan her 

hangi birisinin, yukarıda 1., 2. ve 3.’de belirtilen durumlarda olduklarının ihale aĢamasında tespit 

edilmesi halinde, bu Ġstekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. 
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- Üzerine ihale yapılan Ġsteklinin veya Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklarından 

herhangi birisinin, yukarıda 1., 2., ve 3.’de belirtilen durumlarda olduklarının, sözleĢme 

aĢamasında tespit edilmesi halinde, geçici teminat veya kesin teminat gelir kaydedilir. 

- Yüklenicinin veya Yüklenicinin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklarından her hangi 

birisinin, yukarıda 1., 2. ve 3.’ de belirtilen durumlarda olduğunun, sözleĢmenin imzalanmasından 

sonra tespit edilmesi halinde ise kesin teminat gelir kaydedilerek sözleĢme feshedilir ve 

sözleĢmenin fesih ile ilgili maddesi çerçevesinde uygulama yapılır. 

5. Ġhalenin ilk ilan edildiği tarih itibariyle, tek baĢına veya iĢ ortaklığı olarak Ġdareye 

taahhüt ettiği devam eden inĢaat yapım iĢi / iĢleri bulunan ve bu iĢ / iĢlerin ―Emsale Esas ĠnĢaat 

Alanları‖ toplamı 50.000 (ellibin) m²’den fazla olan (Bu toplam alana, Geçici Kabulü veya Kısmi 

Geçici Kabulü yapılan veya Geçici Kabul veya Kısmi Geçici Kabul yapılması için Ġdare 

kontrollük teĢkilatı tarafından ―Kabul Teklif Belgesi‖ düzenlenen kısımlara ait alanlar dahil 

değildir.) veya 3 (üç) adet ve üzeri sayıda devam eden inĢaat yapım iĢi bulunan (Bu sayıya, inĢaat 

ilerleme seviyesi %80 (yüzdeseksen) ve üzerinde olan iĢler dahil değildir.) Ġstekliler ile ortaklık 

oranına bakılmaksızın bu Ġsteklilerin ortak olacakları ĠĢ Ortaklıkları ve bu Ġsteklilerin veya 

ortaklarından her hangi birisinin %50 (yüzdeelli)’den fazla hissesine sahip oldukları diğer tüzel 

kiĢiler, ihalelere katılıp teklif veremezler. Bu durumda oldukları ihale aĢamasında tespit edilen 

Ġstekliler ihale dıĢı bırakılır ve geçici teminatları iade edilir. Bu durumda olanlar, Ġdarenin yapımı 

devam eden mevcut inĢaat yapım iĢlerine de, bu iĢin Yüklenicileri ile ĠĢ Ortaklığı oluĢturmak 

suretiyle ortak olamazlar. Bu husus, Kamu Kurum ve KuruluĢları’nın hissedarı oldukları Ġstekliler 

için uygulanmaz. 

8 - Ġhaleye Katılabilme ġartları: 

1. Yerli gerçek veya tüzel kiĢiler, tek baĢlarına veya kendi aralarında iĢ ortaklığı 

oluĢturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. 

2. Yabancı gerçek veya tüzel kiĢiler tek baĢlarına ihaleye katılamazlar. Ancak, yerli 

gerçek veya tüzel kiĢiler ile iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. 

3. ĠĢ ortaklıklarında, pilot ortağın, iĢ ortaklığının en fazla hissesine sahip olması 

zorunludur. 

4. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar. 

5. Ġhaleye katılacak Ġsteklilerin, ihale dosyasını Ġdareden temin etmeleri zorunludur. ĠĢ 

ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan her hangi birinin, ihale dosyasını 

Ġdareden temin etmeleri yeterlidir. 

9 - Ġhalede Aranılan Yeterlik ġartları ve Ġstenilecek Belgeler: 

Ġsteklinin, ihalede, Ġdareden temin etmiĢ olduğu ve içeresinde ihale dosyasının bulunduğu 

klasöre, aĢağıda belirtilen belgeleri sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde Ġdareye 

sunması zorunludur. 

1. Mali Teklif Mektubun aslı verilecektir. 

Mali Teklif Mektubu’nun, Teklif Alma ġartnamesi eki örneğe uygun olarak rakam ve yazı 

ile birbirine uygun olarak ve kısaltmadan açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme 

bulunmaması ve Ġsteklinin ticaret unvanının yazılmıĢ olması ve Ġsteklinin yetkilisi veya vekili 

tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ olması zorunludur. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, Mali Teklif Mektubu’nun, tüm ortakların ticari 

unvanının yazılmıĢ ve kaĢelenmiĢ olması ve tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından 

imzalanmıĢ olması zorunludur. 
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2. Geçici teminatın aslı verilecektir. 

Bu Teklif Alma ġartnamesi’nin 14. maddesinde belirtilen miktar ve Ģartlarda geçici 

teminat verilecektir. 

Geçici teminat, Ģayet Türk Lirası olarak verilecek ise Ġdarenin belirteceği banka hesabına 

yatırılarak, banka makbuzunun aslının verilmesi Ģarttır. Geçici teminat, Ģayet banka teminat 

mektubu olarak verilecek ise bu Teklif Alma ġartnamesi eki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ 

aslı verilecektir. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ortaklardan herhangi birinin veya ortakların, ortaklık 

hisse oranına bakılmaksızın geçici teminatı vermeleri yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge 

aranmaz.  

3. Ġhaleye katılacak Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinin aslı 

verilecektir. 

ĠĢ ortaklığı beyannamesinin, ortakların hisse oranları belirtilerek ve bu Teklif Alma 

ġartnamesi eki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ olması, pilot ortak ve diğer tüm ortakların 

yetkilileri veya vekilleri tarafından ticari unvan ile imzalayanların ad ve soyadları yazılarak 

imzalanması Ģarttır. 

4. Ġhalenin 1. oturumunun yapıldığı yıla ait Ticaret ve / veya Sanayi Odası faaliyet belgesi 

aslı veya Noter tasdikli sureti verilecektir. 

a) Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

b) Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, Ticaret ve / veya Sanayi Odası faaliyet belgesi veya 

tüzel kiĢiliğin ġirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, iĢ ortaklığını oluĢturan yerli gerçek veya tüzel 

kiĢilerden her biri (a) ve (b)’deki belgeleri sunacaktır. 

5. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Gazete idaresince tasdikli sureti. 

Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Türkiye 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 verilecektir. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ortaklığın tüzel kiĢi her bir ortağı Türkiye Ticaret 

Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.  

6. Ġmza sirküleri veya beyanı verilecektir.  

a) Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, Noter tasdikli imza beyanı aslı, 

b) Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı, 

c) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre 

temin edecekleri belge, 

7. Noter tasdikli vekaletname ve imza beyanı aslı verilecektir. 

Ġhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, Ġstekli adına, Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması 

halinde ortak adına veya iĢ ortaklığı adına imzalayan kiĢi veya kiĢilerin yetkili olduğunu gösteren 

Noter tasdikli vekâletnameleri ile Noter tasdikli imza beyanları aslı verilecektir. 

8. Türkiye’de tebligat için adres, telefon ve faks bilgileri beyannamesinin aslı verilecektir. 

Beyannamenin, Ġsteklinin yetkilileri veya vekilleri tarafından, ticari unvan ile 

imzalayanların ad ve soyadları yazılarak kaĢelenip imzalanması Ģarttır. 
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ĠĢ ortaklıklarında, beyanname, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen Ģartlarda ayrı 

ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın adres, telefon ve faks bilgileri, iĢ 

ortaklığının adres, telefon ve faks bilgileri olarak kabul edilecektir. 

9. Kamu ya da özel sektörde son on beĢ yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iĢ kapsamında 

en az top-lam 30.000 m2 komple bina inĢaatını tamamlamıĢ olduklarını gösteren ilgili belgelerin 

aslı veya noter tasdikli sureti iĢ deneyim olarak kabul edilecektir. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması 

halinde ortaklığı teĢkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki Ģartı karĢılayabilmesi 

durumunda diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz aslı veya Noter tasdikli suretini vermesi zorunludur. 

10. Komple bina inĢaatı olmak üzere kaba ve ince imalatları tamamlanmıĢ; konut, 

hastane, ticaret merkezleri, turistik tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, imalathane, 

fabrika v.b. tamamlanmıĢ inĢaat iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

11. Mali tabloların (bilanço ve gelir tabloları) aslı veya Noter tasdikli sureti verilecektir. 

Mali tabloların (bilanço ve gelir tabloları) Vergi Dairesince onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

ġayet, Ġsteklinin Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olması durumunda ise mali tabloların, sadece 

Sermaye Piyasası Kurulundan yetki almıĢ bağımsız denetim kuruluĢu tarafından hazırlanmıĢ ve 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

Ġsteklilerden Mali tablolarında (bilanço ve gelir tabloları); 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçların en az 0,75 (sıfırvirgülyetmiĢbeĢ) olması, 

Öz Kaynaklar / Toplam Aktif in en az 0,15 (sıfırvirgülonbeĢ) olması, 

Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Sermayenin 0,50 (sıfırvirgülelli)’den küçük olması, 

yeterlik Ģartı olarak birlikte aranır. 

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk 4 (dört) ayı içerisinde olan ihalelerde, bir önceki 

yıla ait mali tablolarını (bilanço ve gelir tabloları) sunamayanlar, iki önceki yıla ait mali 

tablolarını (bilanço ve gelir tabloları) sunabilirler. Sunulan bu mali tablolarda da (bilanço ve gelir 

tabloları) yukarıdaki kriterleri sağlayamayanlar, ihale tarihinden önceki son 4 (dört) yıl içinde 

yukarıdaki kriterleri sağlayan her hangi bir yıla ait mali tablolarını (bilanço ve gelir tabloları) 

vermek Ģartıyla bu kriterleri sağlayabilirler. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ortaklardan her hangi birisinin, ortaklık hisse oranına 

bakılmaksızın mali tablolarını (bilanço ve gelir tabloları) vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu 

belge aranmaz. 

11. Banka referans mektubunun veya mektuplarının aslı verilecektir. 

Ġsteklinin Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından 

alacağı banka referans mektubunun veya mektuplarının aslını vermesi Ģarttır. 

Banka referans mektubunda, kullanılabilir nakit kredi toplamı ile kullanılmamıĢ teminat 

mektubu kredi toplamının ayrı ayrı olmak üzere, Ġsteklinin ihalenin 1. oturumunda teklif edeceği 

ASKSTG’nin %10 (yüzdeon)’undan az olmadıklarının belgelenmesi gerekmekte olup, farklı 

bankalar veya katılım bankalarından alınacak referans mektuplarında, kullanılabilir nakit kredi 

toplamları ile kullanılmamıĢ teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, istenilen 

bu tutardan az olmaması gerekmektedir. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ortaklardan herhangi birinin veya ortakların, ortaklık 

hisse oranına bakılmaksızın banka referans mektubunu vermeleri yeterli olup, diğer ortaklarda bu 

belge aranmaz. 

12. Ġhale dosyasının aslı verilecektir. 

Ġstekli yetkilileri veya vekilleri, idareden temin ettikleri ihale dosyasının her sayfasını, 

(Özel Teknik ġartname ve ekleri, vaziyet planı vb. diğer dokümanların bulunduğu), varsa 

zeyilnameler ve / veya açıklamaları kaĢeleyip imzalayacaktır. 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2016 – Sayı : 29622 

 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, bu sayılanlar, tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri 

tarafından kaĢelenip imzalanacaktır. 

Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı 

diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taĢır. 

Yabancı gerçek veya tüzel kiĢilerin, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtildiği 

Ģekilde, belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmaları zorunludur. 

Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olan belgeler ile ― Ġbraz Edilenin Aynıdır ‖ veya bu 

anlama gelecek bir Ģerh taĢıyan belgeler kabul edilmeyecektir. 

Ġstekliler, ihale için istenilen tüm belgeleri, yukarıda belirtilen Ģartlarda ve eksiksiz olarak 

vermek zorunda olup, aksi halde ihaleye katılmak için yeterlik alamazlar. 

9 - Geçici Teminat ve Ġadesi: 

1. Geçici teminat miktarı, Ġsteklinin, ihalede mali teklif mektubu ile taahhüt ettiği 

ASKSTG’nin %3 (yüzdeüç)’ünden az olmayacaktır. 

2. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda gösterilmiĢtir. 

a) Tedavüldeki Türk parası, 

b) Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından 

alınacak teminat mektupları ile yurtdıĢından alınan ve Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren 

bankalarca kefalet onayı verilen teminat mektupları 

3. Geçici teminat, Ģayet Türk parası olarak verilecek ise geçici teminat tutarı idarenin 

belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. 

4. Geçici teminat, Ģayet banka teminat mektubu olarak verilecek ise bu yönetmelik eki 

örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ olması Ģarttır. 

5. Geçici teminatın süresi, ihalenin yapılacağı tarihten itibaren 120 (yüzyirmi) günden az 

ve 24/06/2016 tarihinden önce olmamak üzere Ġstekli tarafından belirlenecektir. 

6. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ortaklardan herhangi biri veya ortaklar, ortaklık 

hisse oranına bakılmaksızın geçici teminatı verebilirler. 

7. Her ne sebeple olursa olsun idarece alınan geçici teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz. 

8. Ġhalede yeterlik alamayan Ġsteklilerin geçici teminatları, ihalenin Ġhale Komisyonu’nca 

karara bağlanmasından sonra, bu Ġsteklilerin yetkililerine veya vekillerine imza karĢılığı elden 

iade edilir. Diğer Ġsteklilere ait geçici teminatlar ise yazılı tekliflerden geçerli olanlar da dahil 

olmak üzere, teklifler içerisinden ―Uygun Bedel‖ olarak kabul edilen ilk 3 (üç) teklife ait geçici 

teminatlar sözleĢmenin imzalanmasından sonra, diğerleri ise Ġhale Komisyonu’nca karara 

bağlanmasından sonra, bu Ġsteklilerin yetkililerine veya vekillerine imza karĢılığı elden iade 

edilir. 

9. Ġhalenin, Teklif Alma ġartnamesi’nin 10. maddesi çerçevesinde iptal edilmesi 

durumunda, geçici teminatlar, Ġsteklilerin yetkililerine veya vekillerine imza karĢılığı elden iade 

edilir. 

10 - Ġstekliler’ in Mali Teklifleriyle Bağlılığı ve Mali Tekliflerin Geçerlik Süresi: 

Ġsteklilerden, yazılı tekliflerden geçerli olanlar da dahil olmak üzere, teklifler içerisinden 

―Uygun Bedel‖ olarak kabul edilen ilk 3 (üç) teklifi sunanlar sözleĢmenin imzalanmasına kadar, 

diğerleri ise ihalenin Ġhale Komisyonu’nca karara bağlanmasına kadar, teklifleriyle bağlıdırlar ve 

geri dönemezler, aksi takdirde geçici teminatları gelir kaydedilir. 

11 - Asgari Arsa SatıĢı KarĢılığı Ġdare Payı Toplam Geliri (ASKĠPTG)’nin Tahsil 

Edilmesi ve Ödeme Planı: 
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SatıĢa esas bağımsız bölümlerin satıĢından elde edilecek olan Arsa SatıĢı KarĢılığı SatıĢ 

Toplam Geliri (ASKSTG), Ġdare adına açılacak Türk Lirası banka hesabında toplanacaktır. Ġdare 

bu hesaptaki kendi payını, bu hesaba nakit giriĢini takiben dilediği tarihlerde kullanmakta 

serbesttir. AĢağıdaki ―Asgari Arsa SatıĢı KarĢılığı Ġdare Payı Toplam Geliri (ASKĠPTG) Ödeme 

Planı‖nda belirtilen ―Asgari Arsa SatıĢı KarĢılığı Ġdare Payı Toplam Geliri (ASKĠPTG)‖ ödeme 

dilimi oranlarına ait tutarların, bu ödeme planında belirtilen tarihlere kadar banka hesabında 

toplanan gelir içerisinde yeterli nakit olmaması nedeniyle Ġdarece tahsil edilememesi halinde, 

tahsil edilemeyen ―Asgari Arsa SatıĢı KarĢılığı Ġdare Payı Toplam Geliri (ASKĠPTG)‖ fark 

tutarları, ödeme planında belirtilen tarihlerinde Yüklenici tarafından idarenin banka hesabına 

yatırılacaktır. 

―Asgari ASKĠPTG‖ Ödeme Planı: 

Ödeme 

S. No. Ödeme Dilimi Günü 

Ödeme 

Dilimi Oranı 

1 SözleĢme Ġmzalanmadan Önce, %3 

2 Geçici Kabul Ġtibar Tarihinde, %30  

3 Geçici Kabul Ġtibar Tarihinden BaĢlayarak 180. Günde, %30 

4 Kesin Kabul Ġtibar Tarihinde, %37 

 Toplam %100 

 

SözleĢme imzalamadan önce Yüklenici tarafından idarenin banka hesabına yatırılacak 

olan 1. ödeme dilimi tutarı, daha sonra satıĢlardan elde edilen ― Asgari Arsa SatıĢı KarĢılığı Ġdare 

Payı Toplam Geliri (ASKĠPTG)‖ den mahsup edilerek ilk ĠnĢaat Ġlerleme Durum Tespit 

Tutanağından baĢlayarak Yükleniciye iade edilecektir. 

12 - Ġhalenin sonuçlanmasından sonra imzalanacak olan sözleĢme, Noterlikçe tasdik 

edilecektir. 1263/1-1 

—— • —— 
REVĠZYONLARI YAPILACAK DE22000 VE DE33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERDE 

KULLANILMAK ÜZERE 158 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/27656 

1 - Ġdarenin;  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56 

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

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 158 Kalem Malzeme 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 10.03.2016 günü, saat: 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden KDV. Dahil. 200 TL bedelle temin edilebilir. 

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1211/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Ray-Pet TaĢımacılık Maden Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd ġti. tarafından BAY/939-

82/26689 sayılı bayilik lisansı kapsamında ―Niğde-Kayseri Karayolu 15 Km, Ovacık Kasabası 

NĠĞDE‖ adresinde iĢletilmekte olan akaryakıt istasyonunda Niğde Ġl Jandarma Komutanlığı 

tarafından 26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen denetimde, istasyon sahası 

içerisinde satıĢ araçları ile bağlantılı Ģekilde bir adet gizli yeraltı tankının bulunduğu, ayrıca 

istasyonda bulunan elektronik kasa hafızasından alınan satıĢ raporu ile istasyon otomasyon 

sistemi verileri arasında uyumsuzluk olduğunun tespit edildiği, bu hususların 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, aynı maddenin dördüncü 

fıkrasının (l) bendine ve 1240 sayılı Kararın, 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı ile 

değiĢik, 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

25/06/2015 tarihli ve 5661-6 sayılı Kurul Kararı ile mezkur bayilik lisansı sahibi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda düzenlenen 17/08/2015 tarihli ve DDB.309/22-22 sayılı SoruĢturma Raporu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1233/1/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-95 sayılı Kurul Kararı ile ―Veysel Karani Mahallesi 

Ankara Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329)/ AFYONKARAHĠSAR‖ adresinde 

faaliyet göstermek üzere Kurumdan 17/06/2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı akaryakıt 

bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi’nin; 2013 

yılında Adalet Akaryakıt TaĢımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt 

ikmali yaparak dağıtıcıları dıĢında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun ―Bayiler‖ baĢlıklı 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasında ―bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satıĢ sözleĢmesine 

göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….‖ hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) 

bendinde ―bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali 

yapılmaması‖ hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin ―Bayilik lisansı sahiplerinin 

yükümlülükleri‖ baĢlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı 

sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satıĢ sözleĢmesine göre yürütüleceği ve 

bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı 

olduğu anlaĢıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü fıkrası ile 

yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 

170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 



12 ġubat 2016 – Sayı : 29622 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1233/2/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-96 sayılı Kurul Kararı ile ―Afyonkarahisar-Ġzmir 

Karayolu, 13. Km. (Pafta:27, Parsel: 2687)/AFYONKARAHĠSAR‖ adresinde faaliyet göstermek 

üzere Kurumdan 16/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29899 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan 

Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi’nin; 2012 yılında Adalet 

Akaryakıt TaĢımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali 

yaparak dağıtıcıları dıĢında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun ―Bayiler‖ baĢlıklı 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasında ―bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satıĢ sözleĢmesine 

göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….‖ hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) 

bendinde ―bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali 

yapılmaması‖ hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin ―Bayilik lisansı sahiplerinin 

yükümlülükleri‖ baĢlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı 

sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satıĢ sözleĢmesine göre yürütüleceği ve 

bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı 

olduğu anlaĢıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt 

bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111.- TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1233/3/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-94 sayılı Kurul Kararı ile ―Batı Mah Ankara Cad 

No:17 Pendik/ĠSTANBUL‖ adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 13/02/2009 tarihli ve 
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BAY/939-82/25602 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve 

Pazarlama Limited ġirketi’nin; 2012 yılında Adalet Akaryakıt TaĢımacılık Isı Sistemleri Ambalaj 

Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına 

düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları dıĢında akaryakıt ikmali yapmasının; 

Kanunun ―Bayiler‖ baĢlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında ―bayiler, dağıtıcıları ile 

yapacakları tek elden satıĢ sözleĢmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….‖ hükmü yanında, 

aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde ―bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve 

onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması‖ hükmü ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin ―Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri‖ baĢlıklı 38 inci maddesinin (c) ve 

(d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden 

satıĢ sözleĢmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt 

temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaĢıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi 

Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

gereğince belirlenen 163.111.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1233/4/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-97 sayılı Kurul Kararı ile ―Sandıklı-Afyonkarahisar 

Karayolu 8. Km. (Pafta:16, Ada:-, Parsel:2900) Ekinhisar/AFYONKARAHĠSAR‖ adresinde 

faaliyet göstermek üzere Kurumdan 28/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31952 sayılı akaryakıt 

bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi’nin; 2013 

yılında Adalet Akaryakıt TaĢımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt 

ikmali yaparak dağıtıcıları dıĢında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun ―Bayiler‖ baĢlıklı 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasında ―bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satıĢ sözleĢmesine 

göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….‖ hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) 

bendinde ―bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali 

yapılmaması‖ hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin ―Bayilik lisansı sahiplerinin 

yükümlülükleri‖ baĢlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı 

sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satıĢ sözleĢmesine göre yürütüleceği ve 

bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı 

olduğu anlaĢıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü fıkrası ile 

yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 

170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1233/5/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-98 sayılı Kurul Kararı ile ―Afyonkarahisar - Ġzmir 

Karayolu 13. Km. (Ada: - , Pafta:27 , Parsel:2687) Merkez/AFYONKARAHĠSAR‖ adresinde 

faaliyet göstermek üzere Kurumdan 23/08/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11997 sayılı LPG 

Otogaz Bayilik Lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited 

ġirketi’nin, Adalet Akaryakıt TaĢımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nden 2013 yılında muhtelif tarihlerde LPG Otogaz ikmal etmek 

suretiyle dağıtıcısı dıĢında LPG Otogaz ikmal etmesinin; 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

"Otogaz bayileri" baĢlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi ile 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Otogaz Bayilik Lisansı 

sahiplerinin yükümlülükleri" baĢlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı 

olduğu anlaĢıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi 

hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin birinci fıkrası ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 366.319.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 366.319.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1233/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 10/12/2015 tarihli ve 5912-31 sayılı Kararı ile; Çinili Vergi Dairesinin 007 049 

3102 vergi kimlik numaralı mükellefi Adalet Akaryakıt TaĢımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol 

Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 

sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi 

ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri uyarınca 1.039.300,-TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.039.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  1233/7/1-1 

————— 

30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Akarsu Teknik Kimya 

Madeni Yağ ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'ne ait idari yaptırım ilanında Kurul’un 

10.12.2015 tarih ve 5912-56 sayılı kararı sehven 5912-54 olarak belirtilmiĢtir. 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1233/8/1-1 

————— 

Kurul’un 26.11.2015 tarihli ve 5894/11 sayılı Kararı ile;11.09.2013 tarih ve DAĞ/4614-

2/33258 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Alfoil Petrol Anonim ġirketi’nin 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 

28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teĢkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun 

detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Alfoil Petrol Anonim ġirketi 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir.Yürütülen soruĢturma sonucu 

düzenlenen 18.12.2015 tarihli ve 225 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. ġirketin yeni adresi için araĢtırma yapılmıĢ 

ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiĢtir. 

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1233/9/1-1 

————— 

Kurul’un 24/12/2015 tarihli ve 5973-27 sayılı Karar’ı ile Adnan Menderes Cad. Atagün ĠĢ 

Merkezi No: 1/406 Kat: 4 Adapazarı/SAKARYA‖ adresinde faaliyet gösteren 20/05/2010 tarih ve 

DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi 

Ticaret A.ġ.’nin, yurtiçi ihrakiye teslimi amacıyla 29/11/2012 tarihinde TÜPRAġ-Türkiye Petrol 
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Rafinerileri A.ġ. Ġzmir Rafinerisi’nden temin ettiği ve sevkiyatını 35 TK 085 plaka sayılı tankerle 

gerçekleĢtirdiği 19.034 kg ÖTV’siz jet yakıtını amacına uygun Ģekilde ikmal etmediği ve ihrakiye 

dıĢı yollarla piyasaya sürmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 

nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

ġirket nezdinde 14/07/2015 tarih ve 5695-4 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 07/10/2015 tarihli ve 52 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenen yazılı 

savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya iliĢkin görüĢü Kurulca 

değerlendirilmiĢ olup; mezkûr tüzel kiĢi hakkında sahibi olduğu lisansın kendisine tanıdığı 

hakların dıĢında faaliyette bulunması sebebiyle 5015 sayılı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.-TL. 

tutarında idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5015 sayılı kanunun 20 inci maddesinin beĢinci 

fıkrası kapsamında kanuna karĢı hile ve gerçek dıĢı beyanda bulunduğu anlaĢılan Lisans sahibinin 

20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar 

verilmiĢtir. Söz konusu karar ġirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiĢtir. Yeni 

adresi için araĢtırma yapılmıĢ ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni 

adresi tespit edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / 

Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 

7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1233/10/1-1 

————— 

Kurul’un 26.11.2015 tarihli ve 5894/15 sayılı Kararı ile;14.03.2005 tarih ve DAĞ/455-

2/04841sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji 

Sistemleri Doğalgaz ĠnĢaat Taahhüt Tekstil TaĢımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nin, 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 

28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teĢkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun 

detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji 

Sistemleri Doğalgaz ĠnĢaat Taahhüt Tekstil TaĢımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nin 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. Yürütülen soruĢturma sonucu 

düzenlenen 18.12.2015 tarihli ve 229 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. ġirketin yeni adresi için araĢtırma yapılmıĢ 

ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiĢtir. 

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1233/11/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-54 sayılı Kararı ile HCM Metal Hırdavat ĠnĢaat 

Nakliyat Petrol ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. ġti’nin, Ġzmir Ġl Emniyet Müdürlüğü 

tarafından 29.06.2013 günü, Bozavlu mevkiinde yapılan denetimde; lisanssız bayilik faaliyetinde 

bulunduğu tespit edilmiĢtir.  

Faruk Akar Karasu Cad.9115 Sokak No.5/A Karabağlar ĠZMĠR adresinde, Kadifekale 

V.D.4610421498 vergi no ile faaliyet gösteren. HCM Metal Hırdavat ĠnĢaat Nakliyat Petrol ve 

Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. ġti’nin,' nin 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 

yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek 

lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği 

gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-38 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı SoruĢturma Raporu ve Denetim 

Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup; 

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci 

maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL. 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), 

Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususunda,, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 1233/12/1-1 

————— 

M.K. PaĢa Mah. ġehit Polis Süleyman Ġnkur Cad. No: 4/B (Pafta: 20LID. Ada: 29 Parsel: 

8) Fatsa Ordu adresinde, 17/03/2011 tarih BAY/939-82/29161 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 

(09.09.2013 tarihli 30065 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren Fatsa Derya Petrol 

Turizm Gıda Nakliye Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi’nin, 22/05/2012 tarihli tespite göre, 

Nenehatun Mahallesi Merkez Erzurum adresinde 19/11/2007 tarih BAY/939-82/23329 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mahsun Kömürcülük ĠnĢaat Nakliyat Petrol 

Ürünleri Gıda Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi’ne yeniden satıĢ amaçlı satıĢ yapması 

nedeniyle, Fatsa Derya Petrol Turizm Gıda Nakliye Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinin (4) nolu alt bendi ile aynı 

maddenin 4 üncü fıkrası ve 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ uyarınca 
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belirlenen 67.962-TL tutarında idari para cezası uygulanması yönündeki 02/05/2013 tarih 4390-

93 sayılı Kurul Kararının Ankara 7. Ġdare Mahkemesince 16.10.2015 tarih ve E.2015/2262, 

K.2015/1311 sayı ile ön araĢtırma ve soruĢturma prosedürü uygulanmadığından iptaline karar 

verilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi, Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve Ankara 7. Ġdare Mahkemesince 16.10.2015 tarih ve 

E.2015/2262, K.2015/1311 sayı ile verilen iptal kararı uyarınca Fatsa Derya Petrol Turizm Gıda 

Nakliye Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi nezdinde 10/12/2015 tarihli ve 5913-9 sayılı Kurul 

Kararı kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu 

düzenlenen 11/01/2016 tarihli ve 16 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1233/13/1-1 

————— 

Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada:-  , Pafta: H22.b-01.c.D, Parsel: 2776) 

Orhangazi / BURSA adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik 

lisansı (28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile SonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren Mesafe 

Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt 

istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetimde; istasyonun lisansının 28/01/2014 tarihinde 

iptal edilmesine rağmen lisanssız olarak satıĢ iĢlemine devam ettiğinin tespit edilmesi ve 

otomasyon sistemine dıĢarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiĢtirildiğinin, otomasyon 

sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Mesafe Petrol 

Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited ġirketi nezdinde 24/12/2015 tarihli ve 5974-21 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu 

düzenlenen 13/01/2016 tarihli ve 38 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1233/14/1-1 

————— 

Kurul’un 23/07/2015 tarihli ve 5706/21 sayılı Kararı ile;  

Anadolu Caddesi No:40 Kat:7 Daire 707 Bayraklı ĠZMĠR‖ adresinde faaliyet gösteren 

19/03/2009 tarihli ve DAĞ/2023-1/25758 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Cen Petrol Sanayi ve 

Ticaret Anonim ġirketi’nin 13/10/2014 tarihinde BAY/939-82/33523 sayılı bayilik lisansı sahibi 

Burgaz Petrol Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ile olan sözleĢmelerini karĢılıklı olarak 

feshetmelerine rağmen Cen Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nin süresi içerisinde konuyu 

Kuruma bildirmemek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrası ile, aynı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin (o) bendini ihlal ettiği değerlendirildiğinden, konunun 
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detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup verilmiĢ olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi uyarınca 06/07/2015 tarihli ve 115 sayılı SoruĢturma Raporu düzenlenmiĢtir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca baĢlatılan soruĢturma kapsamında yapacağınız yazılı 

savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1233/15/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2015 tarihli ve 5733/10 sayılı kararı ile 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-

2/32068 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin 

sözleĢmeli bayisi olarak 23.07.2013 tarih ve BAY/939-82/32975 numaralı istasyonlu bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Maxpet Petrol Ürünleri Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin 

lisansına konu akaryakıt istasyonda 25/12/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde tespit edildiği 

üzere, vaziyet planında yer alan ve boĢ durumdaki 1 adet tankın otomasyon sistemine bağlı 

olmamasının (yeraltı tankının kapak kısmının olmadığı, otomasyona bağlı prop ve dalgıç 

pompasının bulunmadığı) 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı 

bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 

sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Makspet Akaryakıt Dağıtım San. ve Tic. Ltd. 

ġti. hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar 

edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 

09/09/2015 tarihli ve DDB.440/2-2 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1233/16/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt 

TaĢımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin dağıtıcı lisansı almaksızın ―Afyonkarahisar - Ġzmir Karayolu 13. Km. (Ada: -, Pafta: 27, 

Parsel: 2687) Merkez/AFYONKARAHĠSAR‖ adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 

23/08/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11997 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı alan Alko 

Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi’ne 2013 yılında muhtelif tarihlerde 

LPG-Otogaz satıĢı yapmasının; 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 

ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun ―Lisansların tabi olacağı 

usul ve esaslar‖ baĢlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (Lpg) 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin ―Lisans‖ baĢlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 

―Lisans gerektiren faaliyetler‖ baĢlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu 

anlaĢıldığından, Adalet Akaryakıt TaĢımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri Ġthalat 

Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin birinci fıkrası ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 

2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 732.640.-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 732.640.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1233/17/1-1 

————— 

Kurul’un 24/12/2015 tarihli ve 5973-20 sayılı Kararı ile; Cırcıp Akaryakıt Petrol Ürünleri 

Nakliye ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, akaryakıt istasyonunda 

akaryakıta tağĢiĢ/hile amacıyla karıĢtırılabilecek ürünler (yağ-organik çözücü karıĢımı) 

bulundurması ve akaryakıtı tağĢiĢ etmesi sebebiyle, fiil tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve ―Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ‖ hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı 

maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olmak üzere, lisansına konu akaryakıt 

istasyonunda gizli yer altı tankı, düzenek ve tertibatı bulundurması sebebiyle, fiil tarihi itibariyle 

yürürlükte bulunan 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve ―Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ‖ uyarınca belirlenen 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü 

fıkrası hükümleri gereği 12.327,-TL olmak üzere, toplamda 160.260,-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.260,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  1233/18/1-1 

————— 

Kurul’un 26/11/2015 tarih ve 5894/10 sayılı Kararı ile; Yağlıpınar Köyü Serpmeleri 

No:161 GölbaĢı / ANKARA‖ adresinde, 26/04/2013 tarih ve BAY/939-82/32503 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Halepetra Akaryakıt ĠnĢaat Nakliyat Petrol 

Ve Petrol Ürünleri Gıda Ġthalat Ve Ġhracat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin lisansına konu 

akaryakıt istasyonundan 04/12/2013 tarihinde alınan akaryakıt numunelerine iliĢkin TÜBĠTAK 

MAM tarafından düzenlenen 1320P01693001 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, 

teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak 
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Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

ile 7 nci maddesinin (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 

Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 4. 

Ġdare Mahkemesinin E.2014/2041 sayılı Kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı 

Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi hükümleri uyarınca Halepetra Akaryakıt ĠnĢaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri 

Gıda Ġthalat Ve Ġhracat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına baĢlanılmasına karar verilmiĢ olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

uyarınca 05/01/2016 tarihli ve 9 sayılı SoruĢturma Raporu düzenlenmiĢ ancak bilinen en son 

adresinde kendisine ulaĢılamamıĢ olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  1233/19/1-1 

————— 

Kurulun 26.11.2015 tarih ve 5893-33 sayılı Kararı ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı 

dağıtıcı lisansı sahibi (27.08.2014 tarihinde iptal edilen) Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat 

Petrol Ürünleri Sanayi Ġç Ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi'nin bayisi olarak "Ağrı-Van Karayolu 

Üzeri Tutak/Ağrı" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 12.01.2010 tarih ve BAY/939-

82/27048 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zülfikar Çiftçi'nin lisansına konu 

akaryakıt istasyonunda 28/01/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen denetim neticesinde, istasyon 

otomasyon sisteminin çalıĢmadığının tespit edilmiĢ olmasının dağıtıcı lisansı sahibi açısından 

5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 

inci maddesi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği anlaĢıldığından, Raman Akaryakıt Dağıtım 

Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi Ġç Ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 883.405,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemeleri’nde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 1233/20/1-1 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1262/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/51518 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
DSĠ Genel Müdürlüğü -  

DSĠ 13. Bölge Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Antalya/Kepez 

Adresi 
BarıĢ Mahallesi Halide Edip Adıvar 

Cad. Rize Devlet Karayolu 10. Km. 
Tel-Faks 0 242 331 16 16 - 0 242 331 16 14 

Posta Kodu 07098 E-Mail dsi13@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Jeomad ĠnĢaat Mühendislik Madencilik 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 
 

Adresi 
Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. Selvili 2 

Apt. No: 6 Bayraklı/Ġzmir 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4840836050  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġzmir Ticaret ve Sanayi Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
164643  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1275/1-1 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/150451 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Rize/Merkez 

Adresi Müftü Mah. Menderes Bulvarı Tel-Faks 464 213 02 11 - 464 213 02 26 

Posta Kodu 53080 E-Mail caykur@caykur.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Zekeriye UĞUR  

Adresi 
ġehitpamir Cad. Gür ĠĢhanı K: 3 No: 55 

Ġskenderun/Hatay 
 

T.C. Kimlik No. 16778142736  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġskenderun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5631  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi 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 : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1283/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1295/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1295/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden: 
ĠLANEN TEBLĠĞ 

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinde 4926 sayılı Yasayla değiĢik 1918 sayılı Kanuna 
Muhalefet suçundan yargılanan sanık Mustafa AK hakkında görülen davada mahkemelerinin 
29.09.2015 tarihinde kesinleĢen, 15.07.2015 tarihli, D: 2015/1237 Esas, K: 2015/704 sayılı 
kararında 4926 sayılı Kanunun 3/a-4 maddesi yollaması ile 4/a-2.maddesi gereğince dava konusu 
kaçak eĢyanın gümrüklenmiĢ değeri karĢılığı olan 2.662,00-TL'nin 3 katı tutarı olan 7.986,00-TL 
adli para cezası adı geçen Ģahsın ġehit Kubilay Mah. 1715 Sokak No: 10 Keçiören/ANKARA 
adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip 
maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. Söz konusu para cezasının ilanın 
yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmıĢ sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) 
gün içerisinde ödenmesi, bu süre içerisinde ödenmeyen veya bu süre içinde azami haddi bir yılı 
ve taksit sayısı altı ayı geçmemek kaydıyla taksitlendirme yapıldığı veya taksitlendirme yapılıp da 
taksitlerden birinin ödenmediği takdirde ilamda yazılı para cezasının 647 sayılı Kanuna göre 
hapse çevrilerek infazı için Cumhuriyet BaĢsavcılığına geri gönderileceği ilanen tebliğ olunur. 

 1210/1-1 
—— • —— 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME ĠLANI 

Üniversitemizin Avukat alımına iliĢkin 9 ġubat 2016 Tarihli ve 29619 Sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan ilanın aranan nitelikler kısmının 2. maddesinde aĢağıdaki Ģekilde değiĢiklik 
yapılmıĢtır. 

 

SEHVEN YAYINLANAN 
2. Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi 
dolmamıĢ KPSSP3 puan türünden, 75 puan 
almıĢ olmak. 

OLMASI GEREKEN 
2. Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi 
dolmamıĢ KPSSP3 puan türünden, en az 75 
puan almıĢ olmak. 

 1265/1-1 
—— • —— 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi 
alınacaktır. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvanı Derece Adedi Açıklama 

Kamil Özdağ 

Fen Fakültesi 
Biyoloji Botanik Profesör 1 1 

Makro Mantar Sistematiği 

alanında çalıĢmaları olmak. 

 
Adayların; 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel Ģartları taĢımaları, 
2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda baĢvurularını 

yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (BaĢvuru Dilekçesi, Taahhütname, ÖzgeçmiĢ ile 
Akademik ve Ġdari Etkinlikler Listesi) baĢvurmaları, 

3 - Durumlarının, ―Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına 
BaĢvurma, Yükseltilme ve Atanmayla Ġlgili Değerlendirme Yönergesi‖ne uygun olması, 

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde 
belirtilen Ģartları taĢıyan profesör adaylarının bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) 
nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve baĢlıca araĢtırma eserini belirten dilekçelerine ilave 
olarak, özgeçmiĢlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın 
listelerini, baĢlıca araĢtırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi BaĢkanlığına 
Ģahsen veya postayla ulaĢtırmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beĢinci günün mesai bitimidir. Süresi 
içinde yapılmayan baĢvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 1225/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8368 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki

Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin Azerbaycan Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında
Karar

2016/8428 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8430 Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ile 5/1/2015 Tarihli ve 2015/7203 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2016/8470 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8471 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8472 11/11/2015 Tarihinde Artvin İli, Borçka ve Murgul İlçelerinde Meydana Gelen Sel ve
Heyelan Felaketi Nedeniyle İşleri Zarar Gören ve Anılan İlçelerde Faaliyet Gösteren Esnaf
ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi
Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamında Olan Kredi Borçlarının
Ertelenmesine Dair Karar

2016/8508 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
–– Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema RAMAZANOĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK
–– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/3)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469)

KURUL KARARI
— Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun

05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/2947 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/4188 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/5973 Başvuru Numaralı 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




