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—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA CPC

BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN 
AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK 

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MHG/2016-04)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Mustafa Kemal Mah. 2120. Cadde No:6/6 Çankaya/

ANKARA adresinde yerleşik CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd.
Şti.’nin 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yö-
netmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ek-1’de yer
alan kapsamda Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin du-
yuruyu yapmaktır.

Yürürlük 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/8)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/10/2014 tarihli ve 29146 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/32) ile
başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamam-
lanması 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) Bakanlık: T.C. Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,
e) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu, 
f) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyetini, 
g) Polibak: Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ğ) Polinas: Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
h) Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Krallığını,
ı) Süper Film: Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
i) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 4 – (1) Yerli üreticiler Süper Film ve Polinas firmalarınca yapılan ve Polibak

firması tarafından desteklenen başvuru üzerine, ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan
menşeli 3920.20.21.00.19 GTİP’i ve “Diğerleri” madde tanımı altında sınıflandırılan “BOPP
filmler” için 15/10/2014 tarihli ve 29146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/32) ile başlatılan ve Genel Müdürlük
tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı
MADDE 5 – (1) İncelenen bilgi ve belgeler temelinde, başvuru sahibi Süper Film ve

Polinas firmalarının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil ni-
teliğini haiz oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmalar Tebliğin ilgili yerlerinde
“yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri 
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-30/9/2014 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.
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(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalının 23/2/2016 tarihinde yayımlanan Nihai Bildirim
Raporuna ilişkin olarak Bakanlığa iletilen yazılı görüşlerinde, soruşturmanın yerli üretim da-
lının 2011-2013 yıllarına ait ekonomik göstergeleri temel alınarak başlatıldığı, bu sebeple 2011
yılının zarar incelemesi için referans yıl olarak kabul edilmesi ve zararın tespiti için 2011-2014
yılları arasındaki eğilimin ortaya konulması gerektiği ifade edilmiş; soruşturma kapsamında
2011 yılı verileri hariç tutulurken, damping belirleme dönemi olan 2014 yılı 9 aylık dönemin
de ötesine geçilerek 2012-2014 tam yıl verilerinin zarar incelemesi için temel alınmasının uy-
gun olmayacağı belirtilmiştir. 

(3) Yerli üretim dalının konuya ilişkin itirazları değerlendirilmiştir. Yapılan değerlen-
dirmede, 2011 yılı zarar inceleme dönemine dahil edilmiş olsaydı dahi, söz konusu durumun
yerli üretim dalına ilişkin işbu Tebliğin 31 inci maddesinde yer alan tespitleri değiştirecek bir
sonuç ortaya koymayacağı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yerli üretim dalının itiraz ve görüşleri
geçerli görülmemiştir. 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün tespit

edilen ithalatçılarına, ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan’da yerleşik bilinen üretici/ih-
racatçılarına, ayrıca soru formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletile-
bilmesini sağlamak amacıyla anılan ülkelerin Ankara Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılı-
şına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.  

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formlarını 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 bilgi ve belgeleri temin etmiştir. 

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 20 ithalatçı firmaya so-
ruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Soruşturma kapsamında, toplam 11 ithalatçı
firma tarafından soru formları yanıtlanarak Bakanlığa iletilmiştir. 

(6) ÇHC’de yerleşik, tespit edilen 11 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına iliş-
kin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuştur. Buna karşılık
ÇHC’de yerleşik firmalardan Guangdong Decro Package Films Co. Ltd. (Guangdong Decro),
Kinwin Plastic Industrial Co. Ltd. (Kinwin), Zheijang Kinlead Innovative Material Co. Ltd.
(Zheijang Kinlead) ve Squian Gettel Ind.Co.Ltd. (Squian Gettel) olmak üzere 4 firmadan yanıt
alınmıştır.

(7) ÇHC’de yerleşik firmaların soru formlarına verdikleri yanıtlar incelendiğinde, Kinwin
ve Zheijang Kinlead firmalarının ilişkili firmalar olduğu tespit edilmiştir.

(8) Hindistan’da yerleşik, tespit edilebilen 9 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılı-
şına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuştur. Buna kar-
şılık Hindistan’da yerleşik firmalardan Jindal Poly Films Ltd. (Jindal), Cosmo Films Ltd. (Cosmo)
ve Vacmet India Ltd. (Vacmet India) firmaları olmak üzere toplam 3 firmadan yanıt alınmıştır.
Bu kapsamda, Vacmet India firması tarafından gönderilen soru formu yanıtlarında, kendilerinin
soruşturma konusu ürünün üreticisi oldukları; soruşturma döneminde Türkiye’ye soruşturma
konusu ürünü ihraç etmedikleri beyan edilmiştir.  Bu kapsamda anılan firmaya yönelik bir
işlem tesis edilmemiştir. 

(9) Mısır’da yerleşik, tespit edilen 4 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin
bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuştur. Buna karşılık Mısır’da
yerleşik firmalardan Taghleef Industries S.A.E. (Taghleef), Flex P. Films (Egypt) S.A.E. (Flex),
Cairo for Carton Manufacturing  - S.A.E  (COPACK), ICOPACK for Packaging Materials &
Printing (ICOPACK) ve Misr Company for Packing Materials S.A.E. (EGYWRAP) firmaları
olmak üzere toplam 5 firmadan yanıt alınmıştır.

(10) Mısır’da yerleşik firmaların soru formlarına verdikleri yanıtlar incelendiğinde,
COPACK, ICOPACK ve EGYWRAP firmalarının ilişkili firmalar olduğu tespit edilmiştir.

(11) Suudi Arabistan’da yerleşik, tespit edilen 2 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma
açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuş; sadece
Gulf Packaging Industries Ltd. (Gulf Packaging) firmasından yanıt alınmıştır.
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(12) Soruşturma kapsamında, üretici/ihracatçı ve ithalatçı soru formlarını doldurarak
Bakanlığa ileten firmaların yanıtları incelenmiştir.

(13) Yukarıda sıralanan ithalatçı ve ihracatçı firmalar haricinde Mısır Sanayi, Ticaret
ve Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler Bakanlığı ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı soruştur-
manın açılışı sonrasında soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilme taleplerini Ba-
kanlığa iletmiş ve bu talepler kabul edilmiştir. 

(14) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bul-
guları içeren “Nihai Bildirim Raporu” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Buna ek olarak,
soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ve kendileri için damping marjı hesaplanan ihracatçı
firmalara firma özel bildirimleri iletilmiştir. Nihai Bildirim Raporuna ilişkin olarak başvuru
sahibi yerli üretici firmalar, başvuruyu destekleyen yerli üretici firma ile ihracatçı firmalardan
yazılı görüşler gelmiştir. Nihai bildirime ilişkin görüşlerini, tespit edilen süre içerisinde suna-
mayan ve ek süre talep eden firmaların konuya ilişkin talepleri karşılanmıştır.

(15) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı talepleri karşılan-
mıştır. Bu çerçevede, Nihai Bildirim Raporunun yayımlanması ve tarafların anılan rapora ilişkin
görüşlerini bildirme süresinin bitimi sonrasında ilgili tüm tarafların katılımı ile kamu dinleme
toplantısı ve talep eden ihracatçı firmalar için firma özel dinleme toplantıları düzenlenmiştir.
Bu şekilde, tüm ilgili taraflara soruşturma ile ilgili konularda görüş ve iddialarını sözlü olarak
da sunma fırsatı tanınmıştır. Kamu dinleme toplantısı sonrasında, ilgili tüm tarafların soruş-
turmaya ilişkin ilave görüşlerini yazılı olarak iletebilmeleri için süre verilmiştir. 

(16) Tarafların soruşturma süresince ortaya koydukları tüm bilgi, belge ve görüşler in-
celenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanları bu Teb-
liğin ilgili bölümlerinde ele alınmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Süper Film

firmasının Gaziantep’te, Polinas firmasının ise Manisa’da yerleşik idari ofisleri ile üretim
tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir. 

(2) Soruşturma konusu ürünün Hindistan’da yerleşik üreticisi Jindal ve Cosmo firmaları
ile Suudi Arabistan’da yerleşik Gulf Packaging firmasının idari ofisleri ile üretim tesislerinde
yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün 3920.20.21.00.19 GTİP’i ve “Diğerleri” mad-

de tanımı altında sınıflandırılan, hammaddesi polipropilen (PP) olan BOPP filmlerdir. 
(2) BOPP filmin kısaltması “çift yönlü gerdirilmiş polipropilen”in İngilizce karşılığı

olan “biaxially oriented poly propylene”in ilk harflerinden oluşmaktadır. Söz konusu ürün, po-
lietilen, polyester, poliamid (naylon), PVC, eva gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer
film çeşitlerindendir. 

(3) BOPP filmler, kağıt ve kağıt gibi selülozdan üretilen bir film olan selofanın ve po-
lietilenin yerini almıştır. BOPP filmi bu malzemelerden üstün kılan özellikler suya, neme, yağa,
sıcaklığa direnç göstermesidir. Oksijen ve su buharı geçirgenliği düşük olduğundan, cips, bis-
küvi, kek gibi ürünlere uzun raf ömrü sağlar. Ürünün görülmesi istenen uygulamalarda, trans-
paran özelliği ile içindeki ürünü çok net gösterir. BOPP film, üzerine mürekkep tatbikinin ve
paketleme makinelerinde işlenebilmesinin kolay olması; geri kazanılarak yeniden değerlendi-
rilebilir oluşu gibi sebeplerle hem ekonomik üretim hem de ambalajlama yapılmasını sağlar.

(4) BOPP filmin ana hammaddesi polipropilen polimeridir. Anılan hammadde, C3H6
şeklinde gösterilen propilen (propen) molekülleri bir araya getirilerek üretilmektedir. Başlıca
üreticileri, Petkim, Total, Exxon Mobil, Basel, Borealis, Sabic (Shell), Reliance, Sumitomo
gibi petrokimya firmalarıdır. Üretim aşamasında BOPP filmin ana hammaddesi olan PP’ye ek
olarak, %2 - %3 oranında BOPP filme ısıl yapışma özelliği veren, polipropilen zincirine %5 -
%7 oranında ilave edilmiş polietilen, polibutilen polimeri içeren kopolimer ve terpolimer olarak
isimlendirilen maddeler de kullanılmaktadır.  
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(5) BOPP film üretiminde kullanılan diğer malzemeler, filme beyaz ve sedef rengi veren
renk malzemeleri, ambalajı kullananlara fiyat avantajı sağlayan yoğunluk düşürücüler, filme
kayma özelliği veren kaydırıcı maddeler ve statik elektriklenmeyi gideren katkı malzemeleridir. 

(6) BOPP filmlerin şeffaf, metalize edilmiş ve beyaz veya pearlize olmak üzere üç alt
grubu bulunmaktadır. Bu alt gruplar, BOPP filmin metalize edilmesi, akrilik, polivinildiklorür
(pvdc), polivinilalkol (pvoh), tutkal ya da silikon kaplanması ve hologram yapılması ile elde
edilir. 

(7) Gerek soruşturma esnasında ilgili taraflarca sunulan bilgi ve belgelerin incelenme-
sinden gerekse üreticiler nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama çalışmalarındaki tespitler
çerçevesinde, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim tarafından imal edilen ürün arasında
kimyasal kompozisyon, üretim teknolojisi, teknik özellikleri, kullanım alanları ve tüketici al-
gılaması gibi temel unsurlar bakımından farklılık olmadığı görülmüştür. Soruşturmaya konu
ülkelerden ithal edilen ürünler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünlerin doğrudan re-
kabet içinde bulunduğu da tespit edildiğinden yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünün Yö-
netmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(8) Diğer taraftan, soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ÇHC’de yerleşik Decro fir-
ması tarafından, firmalarınca üretimini yaptıkları ve patentine sahip oldukları 3 tip ürünün so-
ruşturma kapsamı dışında tutulması talep edilmiştir. Firmanın bahse konu talebi, tüm ürün tip-
lerinin benzer ürün kapsamına girdiği gerekçesi ile kabul edilmemiştir.

(9) 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 10 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014–30/9/2014 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir.
(2) ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan’dan işbirliğine gelen üretici/ihracatçı fir-

malar için normal değer ile ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ve damping marj hesabına ilişkin
ayrıntılı bilgiler firma özel bildirimlerinde yer almaktadır.

(3) İşbirliğine gelen ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilen
Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan’da yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için firma özel nihai
bildirimlerinde aksi belirtilmediği sürece normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı 11 ila
14 üncü maddelerde açıklandığı biçimde tespit edilmiştir.

(4) İşbirliğine gelen ancak piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet göstermediği bu Teb-
liğin 15 inci maddesinde açıklandığı şekilde kabul edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı fir-
malar için ise normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

(5) İhracatçı firmaların nihai bildirim raporu ve firma özel bildirimleri kapsamında,
kendileri için hesaplanmış olan damping marjlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Diğer ta-
raftan; işbu Tebliğin Beşinci Bölümünde ulaşılan tespitler neticesinde damping marjı hesapla-
masına ilişkin nihai bir değerlendirme yapılmamıştır.

Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkeler için temsil testi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üre-

tici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp
kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmakta-
dır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların
%5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde
kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belir-
lenmektedir.

Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkeler için normal ticari işlem testi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen

üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kul-
lanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uy-
gulanmaktadır. Buna göre;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler
ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durum-
larda normal değer;
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1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm
iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

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

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

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

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

Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkelerde iç piyasa satışlarına daya-
nan normal değer

MADDE 13 – (1) Piyasa ekonomisi içinde faaliyet gösteren işbirliğine gelen üretici/ih-
racatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas
alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari iş-
lemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar
esasında belirlenmektedir.

Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkeler için oluşturulmuş normal
değer

MADDE 14 – (1) Oluşturulmuş normal değer, piyasa ekonomisi içinde faaliyet göste-
ren işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalardan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki ima-
lat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle he-
saplanmıştır.

Piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelere ilişkin değerlendirmeler
MADDE 15 – (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.

(2) ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan firmalar piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet
göstermediklerini ifade ederek, soruşturma döneminde Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracatın
miktar ve değerleri dikkate alınarak kendileri için bireysel damping marjı hesaplanmasını talep
etmişlerdir.

Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olmadığı ülkeler için oluşturulmuş normal
değer  

MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve yukarıdaki açıklamalar
ışığında, ÇHC'de yerleşik işbirliğinde bulunan firmalar için normal değer, Türkiye'de benzer
malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kâr oranının eklen-
mesiyle oluşturulmuştur. Diğer taraftan, ÇHC’de yerleşik firmalar için yerli üreticinin imalat
maliyetlerinde yer alan işçilik ve enerji giderlerinde gerekli ayarlamalar yapılmıştır. 

İhraç fiyatı 
MADDE 17 – (1) İşbirliği yapan üretici-ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak

Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir. 
Fiyat karşılaştırması 
MADDE 18 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

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

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştır-
masını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme
masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, indirim, banka masrafları gibi belgelendirilen,
uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.
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Damping marjları
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları,

normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplan-
mıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma
özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmektedir. İşbirliğine gelmeyen veya işbirliğine gel-
memiş kabul edilen firmalar için damping marjı tespiti, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmüne
göre yapılmıştır. 

(2) Buna göre, soru formuna cevap veren ve işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı fir-
malar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda sunulmaktadır:

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler

Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ül-

keler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli öl-
çüde bir artış olup olmadığı; soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın Türkiye piyasasına
giriş fiyatlarının yerli üretim dalı iç satış fiyatları üzerinde etkisi ve zarar inceleme dönemindeki
yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2012-
2014 yılları olarak belirlenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan
ithalatın incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları 
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2012 yılı genel ithalatı 36.333 ton (105,3

milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiş olup, bu miktar 2013 yılında bir önceki yıla oranla
%24 oranında artış göstererek 44.924 tona (122,2 milyon ABD doları), 2014 yılında ise %19
oranında artış ile 53.428 tona (145,3 milyon ABD dolarına) yükselmiştir. 

(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları 2012 yılında 2,90, 2013 ve 2014 yıllarında
ise 2,72 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. 

Soruşturma konusu toplam ithalatın gelişimi ve fiyatları 
MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu ülkelerden toplam ithalat 2012 yılında 15.046

ton (34,6 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiş olup, anılan ithalat 2013 yılında bir önceki
yıla oranla %55 oranında bir artış ile 23.303 tona (51,6 milyon ABD doları), 2014 yılında ise
%9’luk bir artış ile 25.313 tona (58,2 milyon ABD doları) yükselmiştir. Soruşturma konusu
ülkelerin, soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisinde miktar bazında payı ise 2012-
2014 yılları arasında sırasıyla %41, %52 ve %47 olarak gerçekleşmiştir. 
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(2) Soruşturmaya konu ülkelerden gerçekleşen ithalatın birim fiyatları toplu biçimde
incelendiğinde, 2012 yılı birim fiyatının 2,30 ABD doları/kg, 2013 yılı birim fiyatının 2,21
ABD doları/kg, 2014 yılı birim fiyatının ise 2,30 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği görül-
mektedir. 

ÇHC menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları 
MADDE 23 – (1) ÇHC menşeli söz konusu ürünün 2012 yılında 6.994 ton (15,8 milyon

ABD doları) olan ithalatı 2013 yılında %44’lük bir artış ile 10.050 ton (22,2 milyon ABD do-
ları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %11 oranında bir düşüş ile 8.938 ton (20,9 milyon
ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün, ürünün genel
ithalatı içerisinde miktar temelindeki payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %19, %22 ve %17
olarak gerçekleşmiştir.

(2) Çin menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasındaki birim fiyatları sırasıyla 2,25 ABD
doları/kg, 2,21 ABD doları/kg ve 2,33 ABD doları/kg’dır.  

Hindistan menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 24 – (1) Hindistan menşeli söz konusu ürünün 2012 yılında 2.830 ton (7,7

milyon ABD doları) olan ithalatı, 2013 yılında %53 oranında bir artış ile 4.334 ton (10,6 milyon
ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %72 oranında bir artış ile 7.443 ton (17,5
milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Hindistan menşeli soruşturma konusu ürünün it-
halatının, ürünün genel ithalatı içerisindeki miktar temelindeki payı ise 2012-2014 yılları içe-
risinde sırasıyla %8, %10 ve %14’tür. 

(2) Hindistan menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasındaki birim fiyatları ise sırasıyla
2,71 ABD doları/kg, 2,44 ABD doları/kg ve 2,36 ABD doları/kg’dır.

Mısır menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları 
MADDE 25 – (1) Mısır menşeli söz konusu ürünün 2012 yılında 3.398 ton (7,5 milyon

ABD doları) olan ithalatı, 2013 yılında % 33 oranında bir artış ile 4.529 ton (10,4 milyon ABD
doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla % 38 oranında bir artış ile 6.253 ton (14,1 milyon
ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Mısır menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının, ürü-
nün genel ithalatı içerisinde miktar temelinde payı ise 2012-2014 yılları içerisinde sırasıyla
%9, %10 ve %12’dir. 

(2) Mısır menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasındaki birim fiyatları sırasıyla 2,21,
2,29 ve 2,26 ABD doları/kg’dır.

Suudi Arabistan menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları 
MADDE 26 – (1) Suudi Arabistan menşeli söz konusu ürünün 2012 yılında 1.824 ton

(3,6 milyon ABD doları) olan ithalatı, 2013 yılında %141 oranında bir artış ile 4.389 ton (8,5
milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %39 oranında azalarak 2.679 ton
(5,7 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu
ürünün ithalatının, ürünün genel ithalatı içerisinde miktar bazında payı ise 2012-2014 yıllarında
sırasıyla %5, %10 ve %5’tir.

(2) Suudi Arabistan menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasındaki birim fiyatları sıra-
sıyla 1,99 ABD doları/kg, 1,94 ABD doları/kg ve 2,12 ABD doları/kg’dır.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat ve fiyatları 
MADDE 27 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat incelendiğinde, 2012 yı-

lında 21.286 ton (70,7 milyon ABD doları) olan ithalat miktarının, 2013 yılında %2 oranında
bir artış ile 21.621 tona (70,6 milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %30
oranında bir artış ile 28.115 tona (87,1 milyon ABD doları) yükseldiği görülmektedir. Anılan
ithalatın toplam ithalat içerisinde miktar bakımından payı ise 2012-2014 yılları arasında sıra-
sıyla %59, %48 ve %53’tür. 

(2) Diğer ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012-2014 yılları
arasında birim fiyatların sırasıyla, 3,32 ABD doları/kg, 3,26 ABD doları/kg ve 3,10 ABD do-
ları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları 
MADDE 28 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli üretim

dalının benzer üründe 2012-2014 yıllarına ilişkin yurt içi satışlara ilişkin miktar verileri ile so-
ruşturma konusu ürünün 2012-2014 yılları arasında gerçekleşen ithalat miktarı dikkate alın-
mıştır. Yerli sanayinin yurt içi satışlarının ve şikâyet konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın
toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. 
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(2) Diğer taraftan, başvuru sahibi yerli üreticilerin nihai bildirim raporuna ilişkin yazılı
görüşlerinde, bir damping soruşturması açılmasının piyasada “soğutma etkisi” yaratarak itha-
latta caydırıcılığa sebep olduğu ve ithalatı azalttığı, bu nedenle zarar inceleme döneminin so-
ruşturmanın açılış döneminin de ötesine taşınmasının (2012-2014 yılları) uygun olmadığı, 2014
yıllık verilerinin kullanılarak yapılacak bir değerlendirmenin sağlıklı olmayacağı ifade edil-
miştir. 

(3) Anılan firmaların konuya ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Zarar inceleme dö-
nemi olan 2012-2014 yıllarında, damping soruşturması açılmasına bağlı olarak ithalatta bir
azalma yaşanmadığı görülmüştür.

(4) Diğer taraftan, 2012-2014 yılları arasında soruşturma konusu ürünün yurt içi tüke-
timinin arttığı görülmektedir. 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen benzer mal tüketimi,
2013 yılında 107, 2014 yılında ise 117 birime yükselmiştir. 

(5) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı, 2013
yılında 92, 2014 yılında ise 87 birime gerilemiştir. 

(6) Soruşturma konusu ülkelerin, 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar
payı, 2013 ve 2014 yıllarında 144 birim olarak gerçekleşmiştir.

(7) ÇHC menşeli ithalatın 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı, 2013
yılında 134 birim, 2014 yılında ise 110 birim olarak gerçekleşmiştir. 

(8) Mısır menşeli ithalatın 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı, 2013
yılında 124, 2014 yılında ise 158 birim olarak gerçekleşmiştir.

(9) Hindistan menşeli ithalatın 2012 yılında 100 birim olarak kabul edilen pazar payı,
2013 yılında 143, 2014 yılında ise 225 birime yükselmiştir.

(10) Suudi Arabistan menşeli ithalatın toplam Türkiye pazarından aldığı pay 2012 yılı
için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu payın 2013 yılında 224, 2014 yılında ise 126 birim
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

(11) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar
payının, 2013 yılında 95, 2014 yılında ise 113 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Fiyat kırılması 
MADDE 29 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde dampingli

ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine gelen
üretici/ihracatçıların sunduğu fiyatlar ve soruşturma konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın
ortalama fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, soruşturma konusu
ürünün fiyatlarının, Türkiye piyasasında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarının yüzde
olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. 

(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkelerin toplam ithalat verileri kul-
lanılarak tespit edilen 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 karşılaştırılmıştır. 

(3) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan firmalar için ise soruşturma döneminde
Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracatta oluşan kendi ihraç verileri kullanılarak fiyat kırılması
tespiti yapılmıştır. 

(4) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın yurt içi pazara giriş fiyatı bulunurken,
gümrük vergisi oranları hâlihazırda yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında
Mısır için %0, Suudi Arabistan ve ÇHC için %6,5, Gelişme Yolunda Ülkeler (GYÜ) statüsünde
olduğu kabul edilen Hindistan için ise %3 olarak alınmıştır. CIF ithal fiyatlarına gümrüklerde
gerçekleşen diğer masraflar için %2 oranında ilave yapılmıştır. 

(5) Buna göre, Hindistan menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurt içi fiyatlarını ağırlıklı
ortalama CIF ihraç fiyatına göre 2012 yılında kırmadığı; 2013 ve 2014 yıllarında ise sırasıyla
%1-5 ve %2-7 değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir. Hindistan’da yerleşik firmaların so-
ruşturma dönemi olan 2014 yılı 9 aylık dönemde fiyat kırılması oranları ise Jindal firması için
% 1X’tir. Cosmo firması için ise kırılma bulunamamıştır.

(6) ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurt içi fiyatlarını ağırlıklı ortalama CIF
ihraç fiyatına göre 2012-2014 yılları arasında %1-4 değer aralığında değişen oranlarda kırdığı
tespit edilmiştir. ÇHC’de yerleşik firmalar için soruşturma dönemi olan 2014 yılı 9 ay için he-
saplanan kırılma oranlarına bakıldığında ise Kinwin firması için bu oranın % 2X, Squian Gettel
firması için %1X olduğu, Decro firmasının ise yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı tespit
edilmiştir.  
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(7) Mısır menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurt içi fiyatlarını ağırlıklı ortalama CIF
ihraç fiyatına göre 2012 yılında % 1x, 2013 yılında % 1x ve 2014 yılında %1X oranında kırdığı
tespit edilmiştir. Mısır’da yerleşik, işbirliğine gelen firmalar için kırılmaya bakıldığında ise
soruşturma dönemi olan 2014 yılı 9 ayda kırılma oranının EGYWRAP firması için %1X,
ICOPACK firması için %1X, COPACK firması için %1X, Flex firması için %1X, Taghleef
firması için ise %5-%10 değer aralığında olduğu görülmektedir.

(8) Suudi Arabistan menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurt içi fiyatlarını ağırlıklı or-
talama CIF ihraç fiyatına göre 2012 yılında %1X, 2013 yılında %2X, 2014 yılında ise %1X
oranında kırdığı tespit edilmiştir. Suudi Arabistan’da yerleşik, işbirliğine gelen firmalar için
kırılmaya bakıldığında ise soruşturma dönemi olan 2014 yılı 9 ayda Gulf Packaging firması için
tespit edilen kırılma oranının %1X olduğu görülmektedir.

(9) Diğer taraftan, yerli üretim dalı tarafından nihai bildirim raporuna ilişkin olarak su-
nulan yazılı görüşlerde, nihai bildirim raporunda fiyat kırılması analizine ek olarak fiyat bas-
kısına yönelik bir değerlendirme de yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Konuya ilişkin talep
değerlendirilmiş olup, soruşturma kapsamında soruşturma konusu ülkeler temelinde tespit edi-
len kırılma oranları da dikkate alınarak, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçe-
vesinde fiyat baskısına ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı kanaatine
varılmıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri 
MADDE 30 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli

üretim dalının soruşturma konusu ürüne ait 2012-2014 yıllarına ilişkin verileri esas alınmıştır.
Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının
ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim
dalının üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar,
istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı,
net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir. 

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanı-
larak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2012 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO):
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen üretim

miktar endeksi 2013 yılında 97 birime gerilemiş, 2014 yılında ise tekrar 100 birime yüksel-
miştir.

2) Yerli üretim dalının kapasitesi 2012-2014 yılları için 100 birim olarak gerçekleşmiş-
tir. Kapasiteyi kullanma oranı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve
2014 yıllarında sırasıyla 97 ve 100 birim olarak gerçekleşmiştir. 

3) Yerli üretim dalı tarafından, nihai bildirim raporuna ilişkin olarak sunulan yazılı gö-
rüşlerde, yerli üretim dalının üretim miktarı ve kapasite kullanım oranının 2012-2014 yılları
arasında sabit kaldığı, dolayısıyla nihai bildirim raporunun 29 uncu maddesinde belirtildiği
üzere, kapasite kullanım oranında üretim artışı ile eş yönlü biçimde iyileşme gerçekleştiği
ifadesinin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının üretim ve
kapasite kullanım oranına ilişkin ekonomik göstergelerine bakıldığında 2013 yılında 2012 yı-
lına oranla azalan üretim miktarı ve kapasite kullanım oranının, 2014 yılında tekrar yükseldiği
ve cari rakamlarla 2012 yılına ilişkin verilerin üzerine çıktığı, bu nedenle üretim ve kapasite
kullanım oranının eş yönlü bir iyileşme seyri izlediğine ilişkin değerlendirmenin hatalı olmadığı
tespit edilmiştir. 

b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen yurt içi

satış miktar endeksi, 2013 yılında 99 birim, 2014 yılında ise tekrar 101 birim olarak gerçek-
leşmiştir.  

2) Aynı döneme ilişkin yurt içi satış hâsılatı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul
edildiğinde, anılan miktarın 2013 yılında 104, 2014 yılında ise 112 birime yükseldiği görül-
mektedir. 

c) İhracat
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen ihracat

miktar endeksi, 2013 yılında 96 birime gerilemiş, 2014 yılında ise tekrar yükselerek 103 birim
olarak gerçekleşmiştir.
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ç) Pazar payı
1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketiminin 2012-2014 yıllarında arttığı görül-

mektedir. Yurt içi tüketim 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında bu
değerin 107 birime, 2014 yılında ise 117 birime yükseldiği görülmektedir.

2) Yerli üretim dalının pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu
payın 2013 yılında 92 birime, 2014 yılında ise 87 birime gerilediği görülmektedir. 

d) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi,

2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 104, 2014 yılında ise
110 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

e) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012

yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında birim ticari maliyetin yük-
seldiği ve endeksin sırasıyla 106 ve 111 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

f) Stoklar
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, 2012 yılında miktar

bazında 100 birim olarak kabul edilen stok düzeyinin, 2013 yılında 101 birime yükseldiği,
2014 yılında ise 90 birime gerilediği görülmektedir.  

2) 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen stok çevrim hızı ise 2013 ve 2014 yılla-
rında sırasıyla 97 ve 113 birim olarak gerçekleşmiştir.

g) İstihdam
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2012 yılı için

100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 120, 2014 yılında ise 139 birime
yükseldiği görülmektedir.

ğ) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012

yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013 yılında 81, 2014 yılında ise 72
birime gerilediği görülmektedir. 

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

dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılında 100 birim olarak
kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 74, 2014 yılında ise 110 birim olarak gerçekleştiği
görülmektedir. 

ı) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılı için

100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 83 ve 102 birim
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

i) Yatırımların Geri Dönüş Oranı  
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılı itibariyle 100 birim

olan yatırımların geri dönüş oranı (Kâr/Özkaynak), 2013 yılında -1137 birime düşmüş, 2014
yılında ise 552 birime yükselmiştir.

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

yılında 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 103 ve 94 birim olarak gerçekleşmiştir. 
k) Sermaye artışı
1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla bütün faaliyet-

lerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılında 100 birim
olan öz sermaye endeksi, 2013 yılında 79, 2014 yılında ise 78 birim olarak gerçekleşmiştir.

l) Yatırımlardaki artış
1) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim kabul edilen tevsi yatırımları 2013 yı-

lında 13 birime gerilemiş, 2014 yılında ise 97 birime yükselmiştir. Anılan döneme ilişkin ye-
nileme yatırımlarına bakıldığında ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen yatırımların
2013 yılında 990 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 458 birime gerilediği görülmektedir. 
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Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, soruştur-

ma dönemi olan 2014 yılında yerli üretim dalının üretim miktarının, yurt içi ve yurtdışı satış
miktarının ve birim ürün kârlılıklarının artış kaydettiği; stok miktarının azaldığı; stok çevrim
hızının arttığı, kapasite kullanım oranında üretimdeki artışla eş yönlü biçimde iyileşme kay-
dedildiği; kârlılıkta gözlemlenen iyileşme ve amortisman giderlerindeki gerilemeyle beraber
ürün nakit akışının arttığı; yerli üretim dalının firma geneli göstergeleri arasında yer alan net
satış toplamı ve net dönem kârının artış kaydettiği görülmektedir. Yerli üretim dalının verim-
lilik, büyüme, sermaye artışı ve yenileme yatırımlarında 2013 yılından 2014 yılına geçişte
kısmi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı izlenmekle beraber özellikle soruşturma dönemi
dikkate alındığında temel göstergelerin yerli üretim dalının zarar halini işaret etmediği değer-
lendirilmiştir.

(2) Diğer taraftan yerli üretim dalının soruşturmaya ilişkin nihai bildirim raporuna yö-
nelik yazılı görüşlerinde, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilebilmesi
için, soruşturma açılışında olduğu gibi 2011 yılının referans alınması gerektiği ifade edilmiştir.
6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında da belirtildiği üzere, yerli üretim dalının konuya ilişkin talebi
değerlendirilmiş; ancak, 2011 yılı zarar inceleme dönemine dahil edilmiş olsaydı dahi, söz ko-
nusu durumun, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerine ilişkin olarak yapılan tespitleri
değiştirecek bir sonuç ortaya koymayacağı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yerli üretim dalının
itiraz ve görüşleri geçerli görülmemiştir.

(3) Zira, yerli üretim dalının 2011-2014 yıllarına ilişkin ekonomik göstergeleri ince-
lendiğinde, 2012-2014 yılları arasında olduğu gibi yerli üretim dalının olumlu yönde bir gelişme
kaydettiği görülmektedir. 2011 yılından 2012 yılına geçişte, yerli üretim dalının kârlılık ora-
nında ciddi bir düşüş yaşadığı görülmekle birlikte, 2011-2014 arası dönemde üretim miktarı
ve değeri, yurt içi satış miktarı ve değeri, yurt içi ve yurtdışı satışlardan elde edilen ürün kârı
ile toplam kârlılığı, kapasite kullanım oranı artış göstermiştir. Buna ek olarak, anılan dönemde,
birim maliyetlerdeki artışa rağmen yerli üretim dalının satış fiyatlarını artırabildiği gözlemlen-
miştir. 

(4) Bunlara ek olarak, soruşturmanın açılış tarihi (30/10/2014) ve soruşturma dönemi
(1/1/2014-30/9/2014) dikkate alındığında, yerli üretim dalının 2011 yılından 2012 yılına geçişte
karşılaşmış olduğunu iddia ettiği zarar ile 2014 yılı 9 aylık dönemde dampingli olarak gerçek-
leştiği tespit edilen ithalatın ilişkilendirilmesi, yerli üretim dalının 2012-2014 yılları arasındaki
ekonomik göstergelerinde görülen olumlu seyir de dikkate alındığında, mümkün bulunmamak-
tadır. Bu kapsamda, söz konusu iddia geçerli görülmemiştir.

ALTINCI  BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi 
MADDE 32 – (1) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ürünün ithalatının miktar teme-

linde 2013 yılında bir önceki yıla kıyasla %55; 2014 yılında ise 2013 yılına nazaran %9 ora-
nında artış gösterdiği görülmüştür. 

(2) Soruşturma konusu ürünün toplam Türkiye üretimi zarar inceleme dönemi olan
2012-2014 yılları arasında artış göstermiştir. Aynı dönemde, soruşturma konusu ülkeler menşeli
ithalatın da arttığı görülmektedir. Diğer taraftan, anılan dönemde, yerli üretim dalının yurt içi
satış toplamı artış kaydetmekle birlikte, yurt içi toplam tüketimde izlenen artışa bağlı olarak
pazar payının düşüş gösterdiği tespit edilmiştir. 

(3) 2014 yılında, dampingli olduğu tespit edilen ithalatın fiyatlarının, yerli üretim da-
lının yurt içi satış fiyatlarını soruşturmaya konu ülkeler temelinde CIF ithal %X ila %1X ara-
sında değişen oranlarda; işbirliğine gelen firmalar temelinde ise CIF ithal değerinin %X ila
%2X arasında değişen oranlarda kırdığı tespit edilmiştir.

(4) Soruşturma kapsamında işbirliğine gelen 12 ihracatçı firmanın, soruşturma konusu
ürünü damping belirleme dönemi olan 2014 yılı ilk 9 ayında dampingli olarak ihraç ettikleri
tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak tespit edilen
damping marjı oranları, 19 uncu maddede belirtildiği üzere %2,21 ile %41,13 arasında deği-
şiklik göstermektedir. 
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(5) Öte yandan, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde ulaşılan
tespitler değerlendirilmekle beraber, aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları dairesinde
zarar inceleme döneminde yerli üretim dalının temel ekonomik göstergelerinin yukarı yönlü
bir eğilim izlemesi ve soruşturma döneminde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin
zarar halini işaret etmemesi dampingli ithalatın miktar ve fiyat temelindeki etkisinin yerli üretim
dalı üzerinde Yönetmeliğin 17 nci maddesinde öngörülen çerçevede zarara yol açmadığını gös-
termektedir. Bu saptamalar ışığında, zarar inceleme döneminde yerli üretim dalının zarar haliyle
karşı karşıya bulunmadığı tespit edildiğinden Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası
dikkate alındığında nedensellik bağı incelemesinin gerekliliğine ilişkin hukuksal temelin orta-
dan kalkmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Karar
MADDE 33 – (1) Soruşturma neticesinde, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü

fıkrası temelinde yerli üretim dalının zarar inceleme döneminde ve bilhassa soruşturma döne-
minde zarar haliyle karşı karşıya bulunmadığı ve bu nedenle aynı maddenin beşinci fıkrası te-
melinde dampingli ithalat ile yerli üretim dalının durumu arasında nedensellik bağı inceleme-
sinin hukuki temelinin ortadan kalkmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

(2) Bu tespitler temelinde, Kanunun Ek Madde 1 hükmü ve Yönetmeliğin 29 uncu mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Eko-
nomi Bakanının onayı ile soruşturmanın dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmaksızın
sonlandırılmasına karar verilmiştir.

(3) Bu çerçevede İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi
Bakanının onayı ile soruşturmanın dampinge karşı kesin önlem alınmaksızın sonlandırılması
uygun görülmüştür.

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

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 100)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 139)

MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/11/2012 28466

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/7/2014 29051
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 

Esas No : 2012/730 

Karar No : 2012/269 

Davacı : K.H. 

Sanık : ALLAHVERDİ JAFAROV 

Suç : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

Suç Tarihi/Saati : 06/03/2012 

Suç Yeri : ARALIK 

Karar Tarihi : 18/09/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 Sayılı 

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 18/09/2012 tarih ve 2012/206 Esas ve 2012/269 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiş olup, sanık ALLAHVERDİ JAFAROV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 2791 

————— 

ARA KARAR 

Esas No : 2011/626 

Karar No : 2011/313 

Davacı : K.H. 

Sanık : RUMİYA HASANOVA 

Suç : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık 

Suç Tarihi / Saati : 12/01/2011 

Suç Yeri : ARALIK 

Karar Tarihi : 28/06/2011 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 Sayılı 

Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık 

(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 28/06/2011 tarih ve 2011/195 Esas ve 2011/254 Karar 

sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 1000 TL İdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık RUMİYA HASNOVA bulunamadığından gerekçeli 

kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 

sayılacağı ilan olunur. 2792 

————— 

ARA KARAR 

Esas No : 2014/450 

Karar No : 2015/132 

Davacı : K.H. 

Sanık : GAHRAMAN GASIMOV 

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 

Suç Tarihi/Saati : 07/11/2014 

Suç Yeri : ARALIK 

Karar Tarihi : 25/03/2015 
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Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgede 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25/03/2015 

tarih ve 2014/450 Esas ve 2015/132 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 

neticeten HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ve BERAAT kararı verilmiş 

olup, sanık GAHRAMAN GASIMOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 

28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 2793 

————— 

ARA KARAR 

Esas No : 2010/472 

Karar No : 2012/676 

Davacı : K.H. 

Sanık : NIYAZI GASIMOVA 

Suç : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 Sayılı 

Kanunun 26. Maddesine Aykırılık ve TCK’nun 35/1-2, 44, 53 

Maddelerine Aykırılık 

Suç Tarihi/Saati : 26/05/2009 

Suç Yeri : ARALIK 

Karar Tarihi : 20/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 Sayılı 

Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 Sayılı Kanunun 26. Maddesine Aykırılık ve 

TCK’nın 35/1-2, 44, 53 Maddelerine Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık 

(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20/11/2012 tarih ve 2010/436 esas ve 2012/565 karar sayılı 

dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL İdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık NIYAZI GASIMOVA bulunamadığından gerekçeli 

kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 

sayılacağı ilan olunur. 2794 

————— 

ARA KARAR 

Esas No : 2013/428 

Karar No : 2013/752 

Davacı : K.H. 

Sanık : AYBANIZ BAYRAMOVA 

Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 

Suç Tarihi/Saat : 2010 

Suç Yeri : ARALIK 

Karar Tarihi : 01/10/2013 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgenin 

Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh 

Ceza Mahkemesi'nin 01/10/2013 tarih ve 2013/54 Esas ve 2013/186 Karar sayılı dosyanın 

yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASI kararı verilmiş olup, sanık AYBANIZ BAYRAMOVA bulunamadığından 

gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 

sayılacağı ilan olunur. 2795 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 

Görüntüleme Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26/04/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3525/1-1 
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750 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı İhtiyacı olan 

750 Adet Monitör teknik şartnamesine, ek teknik şartnamesine ve İdari Şartnamesine uygun 

olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, ek teknik şartnamesi ve İdari Şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve 

ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 25/04/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesinin, ek teknik şartnamesinin ve İdari Şartnamesinin 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3526/1-1 
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I. HAMUR BASKI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı I. Hamur Baskı Kağıdı teknik ve ticari şartname esaslarına 

göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 

 

CİNSİ EBADI MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

I. Hamur Baskı Kağıdı 

80 gr./m². 
648*917 mm. 4.200 Top Teknik Şartname 28.04.2016 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28/04/2016 günü, saat 14:00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/ 

KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu I. Hamur Baskı Kağıdın tamamı için teklifte bulunacaklardır. 

Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı 

kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek 

zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır. 

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

olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3527/1-1 
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1’ER ADET BRONKOSKOP VE IŞIK KAYNAĞI, TAŞINABİLİR  

USG CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Bronkoskop ve Işık Kaynağı, Taşınabilir USG Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/128759 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma  

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1’er Adet Bronkoskop ve Işık Kaynağı, Taşınabilir USG 

Cihazı Alımı 

Sıra No Malzemenin Cinsi ve miktarı 

1 Bronkoskop ve Işık Kaynağı 1 Adet 

2 Taşınabilir USG Cihazı 1 Adet 
 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60(Altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 25.04.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler(Teknik Şartnamelerde belirtilmiş 

kalemler için), 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler 25.04.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3535/1-1 
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ESKİ KÜÇÜK SANAYİ YENİLEME ALANININ “BLOK NİZAM 6 KAT KONUT ALANI” 

FONKSİYONU İLE PROJELENDİRİLİP İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ve Belediye ile sözleşme ortaklığı bulunan diğer mülkiyet 

sahiplerine ait olan, İlimiz Arslanca Mahallesi, H16C 14A 2A Pafta, 1366 Ada, 7 nolu parselinde 

kayıtlı 3.957,24 m2 miktarında Alana sahip arsanın üzerinde mevcut imar durumuna ve Avan 

Projesine uygun olarak Eski Küçük Sanayi Yenileme Alanının “Blok nizam 6 kat Konut Alanı” 

fonksiyonu ile projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak “Blok nizam 6 kat Konut Alanı” 

inşaatının aşağıdaki şartlar dahilinde yapılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 04/05/2016 tarihinde, Çarşamba günü Saat 13:30’da Çanakkale Belediyesi 

Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 16.067.500,00 TL (On altı milyon altmış yedi bin 

beş yüz TürkLirası)’dır. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü olan 482.025,00.-TL 

(Dört yüz sekseniki bin yirmi beş Türk Lirası)’dır. İhale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin 

Türk Lirası)’dır. 

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte 

Halk Bankası Çanakkale Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz 

banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 

12.00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye 

iştirak ettirilmezler. 

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 

Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler. 

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır. 

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI: 

Mülkiyeti Belediyemize ve diğer maliklere ait Arslanca Mahallesi H16C 14A 2A pafta, 

1366 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 3 957,24 m2. alana sahip arsanın üzerinde; şartname ekindeki 

imar durumuna ve avan projesine uygun olarak bodrum + zemin + 1.2. 3. 4. 5. katlar olmak üzere 

toplam inşaat alanı 21.525,00 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı onaylı 

avan projeye göre verilmiştir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verecektir. 

a) Mülkiyeti Belediyeye ve diğer maliklere ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar 

Planına uygun olarak ihale ile “Blok nizam 6 kat Konut Alanı” yapılanma koşuluna sahip alanda 

öncelikle avan projesine uygun olarak, dükkân, ofis, konut ve bodrum katta otopark 

kullanımlarının sağlanacağı yapı için teklif verilecektir. 

b) Söz konusu parselde yapılacak yapıda avan projeye uygun olarak, bodrum katlar 

otopark, A, C, D, E Bloklarda zemin katlar dükkân, normal katlar konut, B Blokta zemin katlar 

dükkân, normal katlar ofis olarak projelendirilebilecektir. 

c) Şartname ekinde Belediyece hazırlanan Avan proje bulunmaktadır. Avan projede diğer 

maliklere ait dükkân ve daireler, maliklerle anlaşma sağlanan m2. lerine uygun olarak 

gösterilmektedir. Avan projenin diğer maliklerle anlaşma sağlanarak, diğer maliklere verileceği 

karar altına alınan kısımlarının, kullanım fonksiyonlarında ve diğer maliklere ait dükkân ve 

dairelerin konum ve m2. lerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. 

Ancak diğer maliklere ait dükkân ve dairelerin dışında kalan kısımlarda Belediyenin 

onayı ile değişiklikler yapılabilir. Bu değişikler için Belediye onayı ve Belediyeden tadilat ruhsatı 

alınması zorunludur. 

d) Teklif mektubunda; avan projede diğer maliklere ait dükkân ve daireler aynen 

korunarak, Avan projeye bu dükkân ve dairelerin dışında kalan bölümlerin hangilerinin 

Belediyeye verileceğine ilişkin teklif ve açıklama raporu yüklenici tarafından eklenecektir. 
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Açıklama raporunda otoparkların m2 olarak büyüklükleri adedi, daire, dükkân ve konutların Blok, 

kat ve daire numaraları, alanları (m2.) vb. özelikleri de detaylı bulunacaktır. Ayrıca yapım süresi 

ve varsa diğer açıklama ve teklifler de Teklif mektubunda bulunacaktır. Gerek uygulama 

projesinin hazırlanma süresi, gerekse yapım süresine ilişkin teklifler hiçbir şekilde Belediyece 

şartnamede belirtilen süreleri aşamaz. Ayrıca diğer maliklere verilmesi önerilen aylık kira bedeli 

de taahhüt olarak teklifte bulunacaktır. Kira bedeli de Belediyece belirlenen bedelden az olamaz. 

e) Bodrum katta bulunan otopark alanının en az 1000 m2 ve 30 adet araçlık kısmı 

bölgenin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla belediyeye ait otopark alanı olarak belirtilecek 

ve mülkiyeti de Belediyeye verilecektir. Bu alanın hesapları ve yerleşim düzeni de teklif 

dosyasında detaylı olarak sunulacaktır. 

f) Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak Arslanca Mahallesi H16C 14A 2A 

pafta, 1366 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 3 957,24 m2. alana sahip arsanın üzerinde mevcut imar 

durumuna ve avan projesine uygun olarak “Blok nizam 6 kat Konut Alanı”nın projelerinin 

(uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif verilecektir. 

g) Öncelikli olarak, Uygulama Projeleri, Belediyece hazırlanan avan projelere uygun 

olarak hazırlanarak maksimum 4 (dört) ay içinde, Belediye onayına sunulacaktır. 

h) Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye’ye ait 

alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacak. 

i) “Eski Küçük Sanayi Yenileme Alanı Projeleri”, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama 

Yönetmeliklerine uygun olarak; bodrumunda (bodrumlarında) yapının “e” bendine uygun, en az 

tüm kullanım alanlarına hizmet edecek yeterli sayıda araç kapasiteli otopark alanı bulunacak 

şekilde, asansörlü ve kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca Yangın Yönetmeliği, Özürlüler 

Yönetmeliği vb. standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım esnasında da belirlenmiş 

standartlara göre uygulama yapılacaktır. 

j) Yüklenici “Eski Küçük Sanayi Yenileme Alanı Projeleri”, nin, ihale onay tarihinden 

itibaren kesin avan projelere uygun olarak maksimum 4 (dört) ay içinde yapı ruhsatına esas 

uygulama projeleri (Jeoteknik etüt raporu, zemin iyileştirme projesi, mimari, statik, betonarme, 

tesisat, elektrik, makine, peyzaj, çevre düzenleme vb) 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama 

Yönetmeliklerine göre hazırlayarak, Belediyeden ruhsatı alacaktır. 

Belediyece ruhsat işlemlerine ilişkin İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerindeki 

sürelere göre işlem yapılacaktır. 

k) Uygulama Projeleri; 

1) Sondajlı zemin etüt raporu, 

2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi, 

2) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, yeteri kadar görünüş, sistem ve nokta 

detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer 

detaylar-, çatı planları, otopark yerleşimi, 

3) Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren kesit, detay, rapor ve hesaplar 

4) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren, 

asansör projeleri ve hesapları 

5) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, 

kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal 

listelerini 

6) Binanın çevresi ile silüet ve üç boyutlu görünüşünü 

7) 1/200 ölçekli çevre düzenleme projesi 

8) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır. 

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 

mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak 

yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır. 

l) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 4 (dört) ay içinde ruhsat alınacaktır. 
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m) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi 

yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır. 

n) İhale konusu “Eski Küçük Sanayi Yenileme Alanı Projeleri”, nin inşaatının bitim tarihi 

yer tesliminden itibaren maksimum 18 (On sekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif 

verilebilecektir. 

o) İhale konusu inşaatın öncelikle diğer maliklere ait bölümlerinin teslim edilmesi esastır. 

Diğer maliklere ait bölümler; şartname eki avan projede ve yine şartname eki olan 

Belediye ile diğer malikler arasında imzalanan sözleşmede belirtilmiş olup bu dükkân ve daireleri 

konum ve m2. lerin herhangi bir değişiklik yapılamaz ve bu yönde teklif verilemez. 

p) Yüklenici tarafından; diğer maliklere yer teslimi tarihi itibarıyla aylık en az 200,00.-TL. 

(ikiyüz Türk Lirası) kira bedeli ödenecektir. Aylık kira bedeline ilişkin bu bedelin altında teklif 

verilemez. Ancak bu bedelin üzerinde teklif verilebilir. 

q) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı 

tarihtir. 

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER: 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgahı olması, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi. 

d) Ödenmiş sermayesinin 400.000,00.-TL. (Dört yüz bin Türk Lirası) altında olmaması. 

e) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkânlarını gösterir bilgi ve belgeleri 

f) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2016 yılı için tasdikli) 

f.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 

f.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin 

(a) ve (f.2)deki esaslara temin edecekleri belge, 

g) İmza sirküleri verilmesi. 

g.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

g.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

g.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (g.1) ve (g.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

h) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

i) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 10.000,00.-TL (On bin Türk Lirası) ihale 

dosya bedeli vermesi. 

j) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 

en geç 04/05/2016 tarihinde Çarşamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri 

şarttır. Saat 12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez. 

k) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge 

l) Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge 

m) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

n) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 

bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

İlan olunur. 2997/1-1 
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KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 kg Kestart Yağı alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 03.05.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 100 (Yüz) TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 03.05.2016 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA 

Tel: 0 312 397 33 65 / 66 Faks: 0 312 397 33 71/74 

 3477/1-1 

—— • —— 
1 ADET ROBİNSON R44 II HELİKOPTER SATILACAKTIR 

Gökçen Hv. Taş. Eğt. ve Pet. Ürün. Tic. Anonim Şirketinden: 

1 - GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. envanterinde bulunan; 1 adet 

2006 model ROBİNSON R44 II Helikopter 21 Nisan 2016 günü saat: 11.00’da açık ihale (kapalı 

teklif alma) usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak aşağıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. (İstanbul Cad. Elif sokak 

No: 4 İSKİTLER/ANKARA) adresinde bulunan Satın Alma birimine vereceklerdir. 

3 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda teminat mektubu olarak 

veya GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE Pet. Ürün. Tic. A.Ş.’ye ait ihale şartnamesinde yazılı olan 

banka hesabına nakit olarak yatıracaklardır. 

4 - GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. 

Satın Alma Birimi: (0 312) 303 48 18 3536/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

02/04/2016 tarihli 29672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; 

20/04/2016 tarihinde 14:30’da yapılacak olan 2016/97397 nolu 4 kalem mal alımı (1 sıra 

nolu ihale) ihalesi ön yeterlilik ilanının; 

4.3.4.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş Temiz Oda 

Sertifikasyonu: ISO 14644-1 belgesini sunmalıdır. 

Maddesi 

4.3.4.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş Temiz Oda 

Sertifikasyonu: ISO 14644-1 veya T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

tarafından verilen "İyi Üretim Uygulamaları (GMP)" belgesini sunmalıdır. 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar 

cihazı işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir.  

Maddesi 

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar 

cihazı veya Radyofarmasötik işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir.  

Şeklinde değiştirilmiştir. 3537/1-1 
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AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI İÇİN  

SHRİNK MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı için Shrink 

Makinesi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 09 Mayıs 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 

göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 10 Mayıs 2016 saat 16:30’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 

Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3524/1/1-1 

————— 

AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN YILDIZ 

GRUPLARI VE HELEZONLARI DEĞİŞİM SETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Yıldız 

Grupları ve Helezonları Değişim Seti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 09 Mayıs 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 

göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 10 Mayıs 2016 saat 15:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 

Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3524/2/1-1 
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AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN ÜRETİM 

HATTI DOLUM MAKİNASI REVİZYONU SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Üretim 

Hattı Dolum Makinası Revizyonu kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az  %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 09 Mayıs 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 

göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 10 Mayıs 2016 saat 13:30’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 

Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3524/3/1-1 

—— • —— 

DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTORLARDA KULLANILMAK ÜZERE 

320 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/121617 

1 - İdarenin;  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

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

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 320 Adet Piston 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 12.05.2016 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3475/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 22 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK KABLOLARI  

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/117590 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0 372 259 47 94 –84  

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i :  Malzemenin Cinsi Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Elektrik Kabloları 22 kalem 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır.  

c) Teslim süresi : Firmalar siparişi takiben malzemeleri 60 takvim günü 

içerisinde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 03/05/2016 Salı – saat 15:00 

c) Dosya no : 1615017 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

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

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinin 26. maddesinde belirlenen %3 oranında geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi,  
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j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler. 

Firmalar teklifleri ile birlikte TSE Uygunluk Belgelerini vereceklerdir. Belge vermeyen 

firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik 

değer ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03/05/2016 Salı – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 3478/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2016 – Sayı : 29685 

 

KOK TOZU SATIŞI YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız sahasında bulunan kok tozu açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı 

Üzeri YEŞİLYURT / MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahasında bulunan ± % 20 Toleranslı 300 

Ton kok tozu açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.  

b) Teslim yerleri : Malatya Şeker Fabrikası Sahası 

c) Teslim alma tarihleri : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 İş günü 

içinde kok tozunun tamamı teslim alınacaktır.  

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 28/04/2016 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 

4.1.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Alım Satım ve İhale Komisyonumuzun teklif fiyatını düşük bulması halinde açık 

artırma ve pazarlık usulüne gidileceğinden teklif veren İştirakçilerin İhale gün ve saatinde 

Fabrikamız Ofis Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

İhalede hazır bulunmayanların vermiş oldukları teklifler nihai ve son teklif olarak kabul 

edilecek ve sonradan yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

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

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Yeşilyurt /Malatya adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler en geç 28/04/2016 Perşembe Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker 

Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine 

verilecektir.  

9 - İstekliler tekliflerini, kok tozu için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle kok tozu miktarı ile bu kok tozu için teklif edilen birim 

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

Bu ihalede, kok tozun tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır.  

12 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte, 

serbesttir 3405/1-1 

—— • —— 

KİREÇ TAŞI ALIMI YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç Taşı Temini, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/116506 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Muş-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ 

c) Tel. ve Faks Numarası : 0 436 215 12 80 / 0 436 215 13 30 

2 - İhale Konusu Malın; 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Sözleşme ve Şartname esasları dahilinde (±%20 toleranslı) 

11.000 ton kireç taşı temin edilmesi. 

b) Teslim Yeri : Muş Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin Süresi : İlk teslimat Temmuz 2016 tarihinde olmak üzere, 

Fabrikanın vereceği termin programına göre teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Muş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih ve Saati : 02.05.2016 Pazartesi günü saat 14:00  

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

5 - İhale dokümanı MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanı (K.D.V. Dahil) 118,00 TL (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 

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

6 - Teklifler, 02.05.2016 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3404/1-1 
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59 ADET İŞYERİ SATILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

İlimiz 100 Yıl Mahallesi 1003 nolu Cadde 1262 Ada 1 nolu Parselli 3,810,91 m2 ve 1059 

Ada 2 nolu Parselli 2,554,00 m2 arsalar üzerinde yapılmakta olan AVM inşaatında bulunan A blokta 

pazar yeri hariç 40 adet işyeri ve B blokta 1 Adet işyeri ile eklentileri hariç 19 adet işyeri olmak 

üzere toplam 59 Adet İşyerinin 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

tüm olarak satılacaktır. 

1 - SATILICAK TAŞINMAZLAR 

 

A BLOK (1262 ADA 1 PARSEL) 40 ADET İŞYERİ 

SIRA NO KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ARSA PAYI M2 

1 ZEMİN 1 103 3810,91 

2  2 111 3810,91 

3  3 118 3810,91 

4  4 125 3810,91 

5  5 133 3810,91 

6  6 140 3810,91 

7  7 147 3810,91 

8  8 159 3810,91 

9  9 115 3810,91 

10  10 112 3810,91 

11  11 112 3810,91 

12  12 112 3810,91 

13  13 112 3810,91 

14  14 112 3810,91 

15  15 112 3810,91 

16  16 196 3810,91 

17 1.KAT 17 50 3810,91 

18  18 57 3810,91 

19  19 64 3810,91 

20  20 71 3810,91 

21  21 78 3810,91 

22  22 86 3810,91 

23  23 93 3810,91 

24  24 98 3810,91 

25  25 69 3810,91 

26  26 77 3810,91 

27  27 77 3810,91 

28  28 77 3810,91 

29  29 77 3810,91 

30  30 77 3810,91 

31  31 77 3810,91 

32  32 79 3810,91 

33 2.KAT 33 71 3810,91 

34  34 73 3810,91 

35  35 73 3810,91 

36  36 73 3810,91 

37  37 73 3810,91 

38  38 73 3810,91 

39  39 73 3810,91 

40  40 75 3810,91 
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B BLOK (159 ADA 2 PARSEL) 19 ADET İŞYERİ 

SIRA NO KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ARSA PAYI M2 

1 ZEMİN 1 123 2554 

2  2 120 2554 

3  3 112 2554 

4  4 104 2554 

5  5 97 2554 

6  6 82 2554 

7  7 165 2554 

8  8 104 2554 

9  9 104 2554 

10  10 104 2554 

11  11 104 2554 

12  12 104 2554 

13  13 106 2554 

14  14 123 2554 

15  15 120 2554 

16  16 112 2554 

17 1.KAT 17 104 2554 

18  18 97 2554 

19  19 114 2554 

 

2 - İHALE TARİHİ: İhale 28.04.2016 Perşembe günü, saat 15.00’de Belediye Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - KDV Hariç Muhammen Bedel 33.000.000,00-TL. olup geçici teminatı 990.000,00-TL.dir. 

4 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER: 

1) Türkiye’de tebligat için adres göstermek. 

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek. 

3) Şartname alındığına dair belge 

4) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 

5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 

6) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2016 yılında alınmış 

olacak 

7) İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

noterden 

8) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret 

sanayi veya ilgili meslek odasından 2016 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 

9) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 

beyannamesi noterden 

10) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

5 - Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı 

olarak ihaleye katılamazlar. 

6 - İhale şartname bedeli 200,00 TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir 

Servisinden temin edilebilir. 

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. 

8 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim 

edilecektir. 

İş bu ihale ilanı (Sekiz) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. 

İlan olunur. 3103/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Abdullah Gül Üniversitesinden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3532/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3538/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

İnşaat Mühendisi Hüseyin Atilla ZAĞPUS (Denetçi No:2773, Oda Sicil No:7768) tarafından, 

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/468 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

30.12.2015 tarihli ve E.2015/468-K.2015/3128 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin Atilla 

ZAĞPUS hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.04.2016 tarihli ve 8347 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3523/1-1 

————— 

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (A Blok) üzerindeki 594879 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No:5977, Oda Sicil No: 3659) tarafından, Ankara 

12. İdare Mahkemesinin 2015/988 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

03.12.2015 tarihli ve E.2015/988-K.2015/2212 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kemal KESTANE 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 08.04.2016 tarihli ve 8606 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  3522/1-1 

————— 

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 137 ada, 1 parsel üzerindeki 210534 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Mehmet ERDEM tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 22.12.2015 tarih ve E.2015/1371-K.2015/2143 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Mehmet ERDEM (Oda Sicil No: 26888) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.04.2016 tarihli ve 8440 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  3521/1-1 

—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

DUYURU 

Türk Standardları Enstitüsünün 55 inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2016 

Pazartesi günü Saat: 10.00’da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Necatibey 

Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Türk Standardları Enstitüsü Konferans 

Salonunda yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

GÜNDEM: 

1 - Toplantının Açılması, 

2 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması, 

3 - Protokol Konuşmaları, 

4 - Başkanlık Divanı Seçimi, 
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5 - Gündemin Onaylanması, 

6 - 2015 Yılı Faaliyetleri ile Kesin Hesabın Takdimi, 

7 - 2016 Yılı Bütçesi Hakkında Bilgi Verilmesi, 

8 - 2015 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun Takdimi, 

9 - Yönetim Kurulunun İbrası, 

10 - Önergelerin Müzakeresi, 

11 - Dilek ve Temenniler, 

12 - Toplantının Kapatılması. 3516/1-1 

—— • —— 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

TIP FAK. Profesör İç Hastalıktan 1 1 

Endokrinoloji yan dal uzmanı olup, 

uluslararası çok merkezli çalışmalara 

katılmış olmak. 

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük 

İdari Birimler Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 1085 3445/1-1 

—— • —— 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 

sayılı Kanunun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca 

Doçent alınacaktır.   

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer 

almaktadır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

Mühendislik Fak. 
Gıda 

Mühendisliği  
Doç. Dr. 1 

Muhafaza konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik Fak. 
İnşaat 

Mühendisliği  
Doç. Dr. 1 

Çelik yapılar konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fak. 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Eski Türk 

Edebiyatı 
Doç. Dr. 1 

17. yüzyıl divan şairleri alanında 

çalışma yapmış olmak. 

 3481/1-1 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Açıklama 

Sağlık 

Bilimleri 
Odyoloji - 

Doçent 

Doktor 
1 

Doçentliğini Odyoloji 

alanında almış olmak. 

Tıp 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları 

ve Doğum  

Profesör 

Doktor 
1 

Profesörlüğünü Kadın 

Hastalıkları ve Doğum 

alanında almış olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç 

Hastalıkları 

Profesör 

Doktor 
1 

Profesörlüğünü İç 

Hastalıkları alanında almış 

olmak. 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi 

Profesör 

Doktor 
2 

Profesörlüğünü Anatomi 

alanında almış olmak. 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi 

Doçent 

Doktor 
1 

Doçentliğini Anatomi 

alanında almış olmak. 

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

* Başvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)  

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Tıp doktoru diploması, Uzmanlık Belgesi, 

Doçentlik Belgesi) 

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge (Varsa) 3472/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8623 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında

Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/8616 Manisa İli, Kula İlçesinde “Jeopark Belediyeler Birliği”nin Kurulmasına

İzin Verilmesi Hakkında Karar

TEBLİĞLER

— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında CPC Belgelendirme

Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Avrupa Teknik Değerlendirme

Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2016-04)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/8)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/2, K: 2016/19 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


