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Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ

BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hac ve

Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetme-

liğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Yurt içi harcamaları ile ilgili iş ve işlemler Komisyon kararına istinaden; gerçek-

leştirme görevlisi, Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı ile Hac Hizmetleri Daire Başka-

nının müşterek imzaları ile gerçekleştirilir. İmza yetkilisinin/yetkililerinin görevli veya izinli

olmaları durumunda vekilleri bu görevi üstlenir.”

“(3) Yurt dışı harcamaları ile ilgili iş ve işlemler Komisyonun belirleyeceği yetkilinin/yet-

kililerin imzaları ile gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Yolcuların ibadet ve ziyaretlerini usulüne uygun yapmaları amacıyla her 20-47 yol-

cu için bir, 48-95 yolcu için iki, 96-143 yolcu için üç, bunu takip eden her 47 yolcuya kadar

birer din görevlisinin, her 165 yolcu için bir kafile başkanı ve her kafile için en az bir bayan

irşat görevlisinin görevlendirilmesini sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (12)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş

ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“12) Kurul tarafından belirlenen özelliklere uymayan veya denetimler sırasında uygun

görülmeyen binalarda konaklatmak.”

“10) Mekke’de müstakil konaklama türüne ait şartları taşımayan bina ve otellerde müs-

takil ve normal hac konaklama türüne kayıtlı yolcuları birlikte konaklatmak.

11) Yolculara verilen yemeklerde; öğün sayısı, sunumu, kalitesi ve kalorisi itibariyle

Kurul tarafından belirlenen kriterlere ve sözleşme hükümlerine uymamak.

12) Bina ve otellerin Harem’e uzaklığında, Kurul tarafından belirlenen mesafe aralık-

larına uymamak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2013 28564
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
D-8 ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ
MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/04/2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile onaylanan D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması
eki D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralla-
rının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaş-

masına (TTA) İlişkin Menşe Kurallarının uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile
bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret An-
laşması eki D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe
Kurallarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Anlaşma: D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını,
b) Armonize Sistem: 10 Kasım 1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunla katılmamız uygun

bulunan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası
Sözleşmede belirtilen şekilde ve Sözleşmenin ekinde yer alan pozisyonları, alt pozisyonları ve
bunlara ait sayısal kodları, Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını ve Armonize Sistemin yo-
rumu ile ilgili Genel Kuralları kapsayan Nomanklatürü,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) CIF kıymeti: İthalat limanında eşyanın taşıyıcıdan boşaltıldığı sırada eşyanın bedeli,

eşyanın varış limanına teslim edilmesi için gereken navlun ve sigorta dahil olmak üzere eşya
için ihracatçıya gerçekte ödenen veya ödenebilecek fiyatı,

d) Eşya: Hem girdileri hem de ürünleri,
e) Etkisiz unsurlar:
1) Yakıt ve enerji,
2) Alet, kalıp ve şekiller,
3) Bina ve ekipmanların bakımında kullanılan parça ve maddeler,
4) Yağ, gres, birleştirici maddeler ve üretimde veya bina ve ekipmanların işletilmesinde

kullanılan diğer maddeler,
5) Eldivenler, gözlükler, ayak giyecekleri, elbise, güvenlik ekipmanları ve donanımları,
6) Eşyanın test edilmesi veya incelenmesi amacıyla kullanılan ekipman, aygıt ve do-

nanımları,
7) Katalizör ve solventler,
8) Eşyaya dahil edilmeyen ancak eşyanın üretiminde kullanılmasının üretimin bir par-

çasını teşkil ettiği makul olarak ispatlanabilecek diğer tüm eşya,
dahil olmak üzere bir eşyanın üretiminde, test edilmesinde veya muayenesinde kulla-

nılan fakat fiziki olarak eşyaya dahil edilmemiş bir eşyayı veya eşyanın üretimiyle bağlantılı
binaların bakımı veya ekipmanın işletimi ile ilgili bir eşyayı,
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f) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen
imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen, kullanılan bütün girdi fiyatlarının dâhil edilmiş ol-
duğu elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen veya ödenecek yurtiçi vergilerin tenziliyle bu-
lunan fiyatı,

g) Girdi: Ürün imalatında kullanılan herhangi bir madde, parça, aksam, yarı mamul
ve/veya diğer eşyaya fiziken dahil edilmiş veya diğer eşyanın üretim sürecine dahil edilmiş
eşyayı,

ğ) Gümrük kıymeti: İthalat ülkesine ihraç amaçlı satışlarda diğer tahsil edilebilir vergiler
ve ödenen miktarlar da dâhil olmak üzere eşya için gerçekte ödenen veya ödenebilir kıymet
olan ithal eşyasının satış bedelini, eşyanın satış bedeline göre belirlenemediği hallerde,

1) Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi kullanılarak belirlenen bedeli,
2) Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi kullanılarak belirlenen bedeli,
3) İndirgenmiş kıymet yöntemi kullanılarak belirlenen bedeli,
4) Hesaplanmış kıymet yöntemi kullanılarak belirlenen bedeli,
5) Son yöntem kullanılarak belirlenen bedeli,
h) Menşe İspat Belgesi: Eşyanın Anlaşma kapsamında menşeli olduğunu ispat etmek

üzere düzenlenen ve bir örneği ekte yer alan D-8 Menşe İspat Belgesini,
ı) Menşeli olmayan girdi: Üretimde kullanılan, menşe ülkesi Anlaşmaya taraf ülkeler

dışındaki bir ülke olan veya menşei belirlenemeyen her türlü girdiyi,
i) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya

sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek
bir fatura kapsamına giren ürünleri,

j) Sınıflandırılmış: Ürün veya girdilerin belirli bir pozisyon altında sınıflandırılmasını,
k) Taraf ülke: D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nı onaylamış ül-

kelerden biri olarak;
Türkiye Cumhuriyeti,
Endonezya Cumhuriyeti,
İran İslam Cumhuriyeti,
Malezya,
Nijerya Federal Cumhuriyeti,
Pakistan İslam Cumhuriyetini,
l) Ülkeler: Karasularını da kapsayacak şekilde taraf ülke topraklarını,
m) Üretim: İmal etmek, üretmek, monte etmek, işlemek, yetiştirmek, büyütmek, bes-

lemek, madencilik, özünü çıkartmak, hasat etmek, balıkçılık, tuzakla avlamak, bir araya getir-
mek, toplayıcılık, avcılık ve yakalamak da dahil olmak üzere eşya elde etme yöntemlerini,

n) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa
bile imal edilmiş ürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları

Menşeli ürünler
MADDE 5 – (1) 14 üncü maddede belirtilen sevkiyat hükümlerine uygun olarak bir

taraf ülkeden diğer taraf ülkeye ihraç edilen aşağıda belirtilen ürünler, taraf ülkelerden biri
menşeli kabul edilerek Anlaşma kapsamındaki tercihli tavizden yararlanırlar:

a) 6 ncı maddede belirtildiği ve tanımlandığı şekilde, tamamen elde edilmiş veya üre-
tilmiş ürünler.

b) 7 nci maddede belirtilen şartları karşılamak kaydıyla, tamamen elde edilmemiş veya
üretilmemiş ürünler.
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Tamamen üretilmiş veya elde edilmiş ürünler
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki ürünler tamamen bir taraf ülkede üretilmiş veya elde edilmiş

kabul edilir:
a) O taraf ülkede hasat edilen, toplanan veya harmanlanan bitki ve bitkisel ürünler.
b) O taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.
c) O taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.
ç) O taraf ülkede avcılık, tuzakla avcılık, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, toplayıcılık

veya yakalama yoluyla elde edilen ürünler.
d) O taraf ülkenin topraklarından, sularından, deniz yataklarından veya deniz yatakla-

rının altından çıkarılan ancak (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen ürünlere dahil olmayan mineral
ürünler ve diğer doğal maddeler.

e) Uluslararası hukuka göre işletme hakkı bulunması koşuluyla taraf ülkenin karasuları
dışındaki sulardan, deniz yataklarından veya deniz yataklarının altından çıkartılan ürünler.

f) Bir taraf ülkeye kayıtlı veya söz konusu taraf ülkenin bayrağı altında seyreden gemi-
lerle açık denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer denizcilik ürünleri.

g) Bir taraf ülkeye kayıtlı veya söz konusu taraf ülkenin bayrağı altında seyreden fabrika
gemilerinin bordasında münhasıran (f) bendinde belirtilen ürünlerden işlenen ve/veya üretilen
eşya.

ğ) Bir taraf ülkede esas amacını daha fazla sürdüremeyen ve yenilenmesi veya tamiri
mümkün bulunmayan ve sadece imha edilmeye veya hammaddelerin bir kısmının geri kaza-
nılmasına veya geri dönüşümüne müsait kullanılmış ürünler.

h) Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.
ı) Münhasıran (a) ila (h) bentlerinde tanımlanan ürünlerden bir Taraf ülkede elde edilen

veya üretilen eşya.
(2) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen gemiler veya fabrika gemileri terimi

sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır:
a) Taraf ülkede kayıtlı veya tescilli olanlar,
b) Taraf ülkelerden birinin bayrağı altında seyredenler,
c) En az yüzde 50'si bir taraf ülke vatandaşlarına ait olanlar veya yönetim merkezi bu

taraf ülkelerden birinde bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim Kurulu veya Denetleme Ku-
rulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun bir taraf ülke vatandaşı olan ve ilave ola-
rak, ortaklık veya limited şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı o taraf ülkeye veya söz
konusu taraf ülkenin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olanlar.

Tamamen üretilmemiş veya elde edilmemiş ürünler
MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanması bakımın-

dan bir ürün, o ürünün fabrika çıkış fiyatının en az %40’lık bir kısmı bir taraf ülke menşeli ol-
ması kaydıyla menşeli olarak kabul edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında bir taraf ülke menşeli girdilerin yüzdesinin hesaplanma-
sında aşağıda belirtilen yöntem uygulanır:

Fabrika Çıkış Fiyatı - Menşeli Olmayan Girdilerin Kıymeti
________________________________________________ x 100 ≥ %40
Fabrika Çıkış Fiyatı
(3) Menşeli olmayan girdilerin kıymeti:
a) Girdilerin ithalatı esnasındaki CİF Kıymeti veya
b) İşçilik veya işlemin yapıldığı Taraf ülkede menşei belli olmayan girdiler için ödenen

tespiti mümkün ilk fiyattır.
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Menşe kümülasyonu
MADDE 8 – (1) 5 inci maddede belirtilen koşulları karşılayan ve Anlaşma kapsamın-

daki tercihli rejimden yararlanmaya ehil bir nihai ürün için bir taraf ülkede girdi olarak kulla-
nılan ürünler, nihai üründeki taraf ülkeler menşeli toplam içeriğin %40’dan az olmaması kay-
dıyla, nihai ürünün işçilik veya işleminin gerçekleştirildiği taraf ülke menşeli olarak kabul edi-
lirler.

Yetersiz işçilik veya işlemler
MADDE 9 – (1) 6 ncı, 7 nci veya 8 inci maddelerde belirtilen koşullar yerine getirilmiş

olsun veya olmasın, aşağıda belirtilen işlemlerin menşeli ürün statüsü vermede yetersiz işçilik
veya işlem oldukları kabul edilir:

a) Nakliye ve depolama esnasında ürünlerin iyi koşullarda muhafaza edilmesini sağla-
maya yönelik faaliyetler (kurutma, dondurma, tuzlu suda bekletme, havalandırma, yayma, so-
ğutma, tuza, sülfür dioksit veya diğer sulu çözeltilere yatırma, hasar görmüş parçalardan ayırma
ve benzeri işlemler).

b) Tozdan arındırma, eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, eşleştirme
(maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama, kesmeyi içeren basit işlemler.

c) Ambalaj değişikliği ve sevkiyata konu eşyanın ayrılması ve birleştirilmesi.
ç) Basit kesme ve dilimleme.
d) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri ya-

pıştırma.
e) Yeniden paketleme veya şişeleme, beherlere koyma, torbalama, kutulama, karton ve-

ya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer paketleme işlemleri.
f) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri.
g) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı.
ğ) Demonte etme.
h) Hayvan kesimi.
ı) Sadece suyla veya eşyanın niteliklerini maddesel olarak değiştirmeyen diğer madde-

lerle seyreltme.
i) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme.
j) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve perdah-

lama.
k) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri.
l) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çe-

kirdeklerini çıkarma.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşyanın Sınıflandırılması, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,

Aksam ve Etkisiz Unsurlar

Eşyanın sınıflandırılması
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında eşya, girdi ve ürünler Armonize

Sistemin Genel Yorum Kurallarına göre sınıflandırılır.
(2) Bir taraf ülkede, gümrük vergilerinin hesaplanmasında, ambalaj üründen ayrı olarak

muameleye tabi tutuluyorsa, Anlaşma kapsamında o ülkeye yapılan ithalatlarda da ambalajın
menşei üründen ayrı olarak tespit edilebilir.

(3) İkinci fıkra hükümlerinin uygulanmadığı hallerde ambalaj, ürünün menşeinin be-
lirlenmesi açısından dikkate alınmaz.

(4) Bir ürünün münhasıran nakliyesi için kullanılan ambalaj malzemesi ve konteyner,
ürünün menşeinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.
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Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
MADDE 11 – (1) Bir ürünle birlikte teslim edilen aksesuarlar, yedek parçalar, aksam

ve talimatname veya diğer bilgilendirme materyallerinin menşei, söz konusu unsurların eşyayla
birlikte sınıflandırılması ve ithalatçı taraf ülke tarafından gümrük vergilerinin tahsil edilmesi
kaydıyla, eşyanın menşeinin tespit edilmesinde dikkate alınmaz.

(2) Bir cihaz, makine, alet veya aracın beraberinde teslim edilen, normal olarak bir ci-
hazın bölümü durumundaki ve fiyata dâhil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edil-
memiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam, söz konusu cihaz, makine, alet veya araç
içinde mütalaa edilir.

Etkisiz unsurlar
MADDE 12 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için etkisiz unsurların

veya ürünün imalatında kullanılmış olmakla birlikte ürünün içerisinde kalmayan veya ürünün
bir parçasını oluşturmayan girdilerin menşei dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi
MADDE 13 – (1) İkinci ve üçüncü bölümde yer alan menşe statüsü kazandırılmasına

ilişkin koşullar, taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilir.
(2) Taraf ülkelerden birinden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri

gelmesi halinde, geri gelen eşyanın ihraç edilen eşya ile aynı olduğu, söz konusu ülkede bu-
lunma veya ihraç edilme esnasında iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların
ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı hususları gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde
ispat edilmediği takdirde menşeli olmadığı kabul edilir.

Doğrudan sevkiyat
MADDE 14 – (1) Anlaşma kapsamında sağlanan tercihli muamele, sadece bu Yönet-

meliğin gerekliliklerini yerine getirmiş taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler için
uygulanır.

(2) Üçüncü ülkelerde aktarma yapılıp yapılmadığına veya geçici olarak depolanıp de-
polanmadığına bakılmaksızın, aracı niteliğindeki bir veya daha fazla üçüncü ülke üzerinden
transit edilen ürünler;

a) Bu transit geçişin, coğrafi nedenlerle veya münhasıran nakil koşullarının değerlen-
dirilmesi suretiyle haklı görülmesi,

b) Ürünlerin söz konusu ülkelerde ticaret veya tüketime konu olmamaları,
c) Ürünlerin boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için ge-

rekli olanların dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamaları,
halinde ihracatçı taraf ülkeden doğrudan nakledilmiş sayılır.
(3) İkinci fıkrada yer alan koşulların yerine getirildiğinin ithalatçı ülkenin gümrük yet-

kililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılır:
a) Ürünün, ihracatçı ülkeden transit ülkesi aracılığıyla geçişini kapsayan konşimento

veya tek taşıma belgesi.
b) (a) bendinde belirtilen belgelerin temin edilememesi halinde herhangi bir nevide ika-

me kanıtlayıcı belgeler.
Sergiler
MADDE 15 – (1) Taraf ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönde-

rilen ve sergi sonrasında diğer taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, gümrük
idarelerinin;

a) Bir ihracatçının bu ürünleri bir taraf ülkeden serginin yapıldığı ülkeye nakletmesi ve
orada sergilemesi,
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b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer taraf ülkedeki bir kimseye satıldığı veya
tasarrufuna verildiği,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra sergilenmek üzere gönde-
rildiği durumunu koruyarak sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren bu sergide teşhir edilmek
dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla ithallerinde Anlaşma kapsamındaki tercihli re-
jimden yararlanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen veya hazırlanan D-8 menşe
ispat belgesi, normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilir. Bu
belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir. Gerektiği takdirde ürünlerin sergilenmelerine
ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda düzen-
lenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi,
tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere birinci fıkra hükümleri uygu-
lanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı, Menşe İspat Belgesinin Düzenlenmesi ve

Vize İşlemleri

Menşe İspat Belgesi
MADDE 16 – (1) Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler, ithal edilmeleri esnasında bir

örneği ekte yer alan D-8 Menşe İspat Belgesinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanır.
Menşe İspat Belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 17 – (1) Menşe İspat Belgesi ve Başvuru Formu, ekte yer alan basım talima-

tına ve örneğe uygun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilen-
dirilen kuruluşlarca bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) Menşe İspat Belgesi yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini
imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, Menşe İspat Belgesi ile Menşe İspat Belgesi
başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvurusu üze-
rine düzenlenir.

Menşe İspat Belgesi düzenlenme işlemleri
MADDE 18 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri Menşe İspat Belgesi ve

Menşe İspat Belgesi başvuru formlarını, bu belgelerin arka sayfasında yazılı kurallara uygun
olarak doldurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre;
a) Belgeler, İngilizce dilinde ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde

doldurulur.
b) Belgeler, yazı makinesi veya elle doldurulabilir. Elle doldurulmaları halinde mürek-

kepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.
c) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz ve

değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle
yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından paraflanması ve
taraf ülke yetkili makamları tarafından tasdik edilmesi gerekir.

ç) Belgelerde kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk
bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir
çizgi çekilerek kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

d) Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyim-
leri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik, AS Kodu ve miktar olarak
ayrıntılı bir biçimde beyan edilir.
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(3) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, Menşe İspat Belgesi başvuru formlarının
arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanında belirtilen hususları yer ve tarih belirterek imzalar.

İhracatçının ibraz yükümlülüğü
MADDE 19 – (1) Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı,

bu belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya ku-
ruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hü-
kümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yüküm-
lüdür.

(2) Bu amaçla, gümrük idaresi ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli
görülen başka herhangi bir kontrol hakkına sahiptir.

Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 18 inci madde

hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imzalanan başvuru formları ile belgeler gümrük ida-
relerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara verilir.

(2) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar, başvuru
formları ile Menşe İspat Belgesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol
edip belgede kayıtlı eşyanın 5 inci veya 8 inci madde hükümleri gereğince Türkiye menşeli
olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya var-
dıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

Menşe İspat Belgesinin gümrük idaresince incelenmesi
MADDE 21 – (1) Gümrük idareleri, 20 nci madde hükümleri çerçevesinde başvurunun

değerlendirilmesini müteakip;
a) Menşe İspat Belgesinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle

ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkânını orta-
dan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,

b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle dolaşım belgesindeki ka-
yıtlara uygun olup olmadığını,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığını,
ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından

verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri,
fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini
incelemek ve ihraç konusu eşyayı 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol eder.

(2) Bu şekilde Menşe İspat Belgesinin kontrolü yapıldıktan sonra 22 nci madde hü-
kümleri uyarınca vize işlemine geçilir.

Menşe İspat Belgesinin vize edilmesi
MADDE 22 – (1) İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan, usulüne uy-

gun olarak doldurulmuş Menşe İspat Belgesi, 20 ve 21 inci maddeler uyarınca yapılacak de-
ğerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde gümrük idarelerince vize edilir.

(2) Menşe İspat Belgesinin gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat
ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili
olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.

(3) Menşe İspat Belgesinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru
olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi ge-
çersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

(4) Gümrük idareleri, Menşe İspat Belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna; gümrük
beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mü-
rekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar
ve idarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak
suretiyle vize işlemini tamamlar.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2016 – Sayı : 29721



(5) Menşe İspat Belgesi Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak ancak
gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenlenme işlemi vize ile tamamlanmış
olur.

(6) Düzenlenen Menşe İspat Belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ih-
racatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

(7) Menşe İspat Belgesi biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş
nüshalık takım halinde düzenlenir. Gümrük idareleri, ihracatın gerçekleşmesinden sonra Menşe
İspat Belgelerinin ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilecek yeşil renkte zemini olan ilk nüshası
ile ihracatçıda kalacak beyaz nüshayı ihracatçıya verirler. Gümrük İdareleri, kalan beyaz renkli
nüshalardan birini alıkoyar ve diğer nüshayı, ihracatı takip eden ilk iş günü içinde teyit nüshası
olarak alıkonulmak üzere ilgili kişi veya kuruluşa gönderirler.

ALTINCI BÖLÜM
Menşe İspat Belgesinin Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha

Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

Menşe İspat Belgesinin sonradan verilmesi
MADDE 23 – (1) 22 nci madde hükümlerine istisna olarak, Menşe İspat Belgesi hata,

istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması
veya Menşe İspat Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş
olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara tatmin
edici bir şekilde ispat edilmesi halinde, ürünün sevkiyat tarihinden itibaren altı ayı geçmemek
kaydıyla sonradan düzenlenebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda bizzat ihracatçı veya gümrük beyannamelerini
imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini,
marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük
beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur. Söz konusu eşya için ihraç
sırasında Menşe İspat Belgesi verilmediğini veya Menşe İspat Belgesinin taraf ülke yetkili ma-
kamlarınca teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.
Usulüne uygun olarak doldurulmuş Menşe İspat Belgesi ve başvuru formunu imzalayıp talep
yazısına ekler.

(3) Bu maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya gümrük beyanname-
lerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, ilgili gümrük idareleri veya Bakanlıkça
yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük
beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü
sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde Menşe İspat Bel-
gesi verilir ve vize edilir.

(4) İhracattan sonra verilen Menşe İspat Belgesinin (6) numaralı Gözlemler başlıklı ku-
tusuna, belgenin sonradan verildiğini belirtmek üzere İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY”
ifadesi yazılır.

İkinci nüsha Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi
MADDE 24 – (1) Menşe İspat Belgesinin çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hal-

lerinde ihracatçı veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, ilk bel-
geyi düzenleyen gümrük idaresine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara baş-
vurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

(2) Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait
belgelere ve ilk belgeye uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Belgenin
vize işlemini yapar.

(3) Ancak gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk do-
laşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır.
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(4) İkinci nüsha olarak düzenlenen Belgenin (6) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutu-
suna, Belgenin ikinci nüsha olduğunu belirtmek üzere İngilizce “DUPLICATE” ifadesi yazılır.

Menşe İspat Belgesinin değiştirilmesi
MADDE 25 – (1) Bir taraf ülke gümrük idaresi kontrolü altında bulunan menşeli ürün-

lerin tamamının veya bir kısmının gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla o taraf ülke
içinde başka bir yere gönderilmesi halinde, orijinal menşe ispat belgesi bir veya daha fazla
D-8 Menşe İspat Belgesi ile değiştirilebilir. Müfrez D-8 Menşe İspat Belgesi/Belgeleri ürünleri
kontrolü altında bulunduran Gümrük İdaresi veya yetkili makamlarca düzenlenir.

(2) Bir taraf ülkenin gümrük idaresinin kontrolü altında bulunan gümrük antrepolarına
ithal edilen veya konulan taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin tamamının veya bir kısmının
diğer bir taraf ülkeye gönderilmesi halinde, ürünleri kontrolü altında tutan gümrük idareleri
veya yetkili makamlarca yeni bir D-8 Menşe İspat Belgesi düzenlenir. Bu durumda menşe ül-
kesi D-8 Menşe İspat Belgesinin 3 no’lu kutusuna dercedilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İbraz

Menşe İspat Belgelerinin geçerliliği
MADDE 26 – (1) Menşe İspat Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı

ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili makamlarına ibraz edilmesi gere-
kir.

(2) İthalatçı ülkenin yetkili makamlarına ibraz edilecek Menşe İspat Belgeleri, ithalatçı
gümrük idaresine birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden sonra sunulması halinde, gecik-
menin ihracatçının kontrolü dışında gerçekleşen istisnai durumlardan kaynaklanması halinde,
uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilir.

(3) Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin yetkili makamı, eşyanın belirtilen son
tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

(4) Menşe İspat Belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması
için bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya
gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili güm-
rüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.

Menşe İspat Belgesinin ibrazı
MADDE 27 – (1) Menşe İspat Belgesi, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince

ibraz edilir. İlgili gümrük idaresi bu belgeye ek olarak ithalatçıdan eşyanın Anlaşmanın uygu-
lanması için gerekli tüm koşulları karşıladığına dair yazılı bir beyan talep edebilir.

(2) Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken Menşe İspat Bel-
gesinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edileme-
mesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli
rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin
olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne
uygun Menşe İspat Belgesi işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olu-
nan Menşe İspat Belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri
belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun
tespiti kaydıyla tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına
göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.

(3) İbraz edilen Menşe İspat Belgesinde Anlaşma kapsamında tercihli taviz tanınmayan
eşyanın da belirtilmiş olması halinde tercihli muamele yalnızca Belgede yer verilen Anlaşma
kapsamında tercihli taviz tanınan eşyaya uygulanır.
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Parçalar halinde ithalat
MADDE 28 – (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara binaen,

Armonize Sistemin 2. (a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş
halde olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci bölümlerinde ya da 7308 ve 9406 nolu
pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için
tek bir Menşe İspat Belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilir.

Destekleyici belgeler
MADDE 29 – (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir Menşe İspat Belgesi kapsamındaki ürün-

lerin Türkiye menşeli olduğunu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiği hususla-
rını desteklemek amacıyla, 19 uncu maddede belirtilen belgeler arasındadır:

a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleş-
tirilen işlemleri doğrudan kanıtlayıcı nitelikte, örneğin ihracatçı veya tedarikçinin hesaplarında
veya kendi muhasebe kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler.

b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin
menşe statüsünü tevsik eden, ulusal mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde Türkiye’de
yapılan işçilik veya işlemi kanıtlayan, ulusal mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

ç) Taraf ülkelerden birinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olan
D-8 Menşe İspat Belgesi.

Menşe İspat Belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası
MADDE 30 – (1) Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere;
a) Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, 19 uncu mad-

dede belirtilen belgeleri,
b) Menşe İspat Belgesini düzenleyen gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen

kişi veya kuruluşlar, 17 nci maddede belirtilen başvuru formunu ve başvuru sırasında firma ta-
rafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki,

c) İthalat gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen Menşe İspat Belgesini,
en az üç yıl muhafaza eder.
Farklılıklar ve şekli hatalar
MADDE 31 – (1) Menşe İspat Belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini

yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük
farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak or-
taya konması kaydıyla, söz konusu menşe ispat belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan
kaldırmaz.

(2) Menşe ispat belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz
konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerek-
tirmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yetkili Makamlar Arasında Karşılıklı İşbirliği

Karşılıklı yardım
MADDE 32 – (1) Taraf ülkeler, yetkili makamları vasıtasıyla birbirlerine Menşe İspat

Belgelerinin geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde
yardımcı olur.

Sonradan kontrol talebi
MADDE 33 – (1) İthalatçı ülke yetkili makamları, Menşe İspat Belgelerinin sonradan

kontrolünü talep edebilir.
(2) İthalatçı ülke yetkili makamı, ihracatçı ülke yetkili makamınca verilen Menşe İspat

Belgelerinin gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında
makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri
sonradan kontrol talebi ile vizeyi yapan ihracatçı ülke yetkili makamına geri gönderir.
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(3) İthalatçı ülke yetkili makamları Menşe İspat Belgesi ve fatura yahut bu belgelerin
birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin yetkili
makamlarına geri gönderir. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini
uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

(4) Sonradan kontrol işlemleri veya eldeki başka bilgilerden bu Yönetmelik hükümle-
rinin ihlal edildiğinin anlaşılması durumunda gümrük idaresi, resen veya taraf ülkenin talebi
üzerine inceleme yapar ya da bu tür bir ihlalin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik olarak
ivedi bir inceleme başlatır.

Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 34 – (1) Menşe İspat Belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Bakanlığa gön-

derilmesi suretiyle yapılır.
(2) Menşe İspat Belgelerinin kontrol talebi; belgenin arkasında yer alan doğruluğun

kontrolü istemi bölümünün, kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamının adı ve
açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılarak dol-
durulması suretiyle yapılır.

(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak su-
retiyle onaylanır.

Sonradan kontrol talebinin incelenmesi
MADDE 35 – (1) Kontrol, ihracatçı ülke yetkili makamı tarafından yapılır. Bu amaçla,

ihracatçı ülke yetkili makamı, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme
veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) İhracatçı ülke yetkili makamları Menşe İspat Belgesinin kontrol sonucunu belgenin
arkasında yer alan kontrolün sonucu bölümünü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtir:

a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konur,
b) Kontrolü yapan yetkili makamın adı ve kontrol tarihi yazılır,
c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
Sonradan kontrol sonuçları
MADDE 36 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı,

kontrol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.
(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin taraf

ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümle-
rine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) 8 inci madde kapsamında kümülasyon uygulandığı hallerde, kontrol sonuçlarına it-
hal edilen girdilere eşlik eden D-8 Menşe İspat Belgesinin bir örneği de eklenir.

(4) Gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde söz konusu ürünlere ter-
cihli muamele uygulanmasını askıya almaya karar verirse, ürünlerin gerekli görülen ihtiyati
tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını ithalatçıya önerir. Bu önerinin kabulü halinde, söz
konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit
veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol ama-
cıyla gönderilen belgelerin, ihracatçı ülke yetkili makamınca doğruluğunun teyidi yapılarak
geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

(5) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz ko-
nusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde
yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai
durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddeder.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezalar
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 ta-

rihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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Serbest bölgeler
MADDE 38 – (1) Yetkili gümrük idaresi, nakliyeleri esnasında bir serbest bölgeyi kul-

lanan ve bir Menşe İspat Belgesi kapsamında ticarete konu olan eşyanın başka eşyayla değiş-
tirilmemesinin veya hasara uğraması ve bozulmasını önleyici normal işlemler dışındaki her-
hangi bir işleme tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, taraf ülkelerden biri menşeli herhangi bir
ürün, bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal edildiği ve bir işçilik veya
işlemden geçirildiği takdirde, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hüküm-
lerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir Menşe İspat Belgesi, ilgili
gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından düzenlenir.

Transit haldeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve Yönetmeliğin geçerli ol-

duğu tarihte sevk halinde olan ya da antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eş-
yaya, gümrük idaresine Yönetmeliğin geçerli olduğu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın
14 üncü madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle
beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir Menşe İspat Belgesinin su-
nulması kaydıyla tercihli rejim uygulanabilir.

Diğer hususlar
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 7/10/2009 tarihli

ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hüküm-
leri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere ya-

yımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/23
İşyeri : Sağlık İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sosyal Hizmetler 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Piri Mehmet Paşa Mah. Hasköy Cad. No:48 Beyoğlu/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1084771.034
Tespiti İsteyen : Hizmet-İş Sendikası
İnceleme : Sağlık İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sosyal Hizmetler

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Bakanlığımızca yapılan incelemede;
Piri Mehmet Paşa Mah. Hasköy Cad. No:48 Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki

1084771.034 SGK sicil no’lu işyerinde finans, insan kaynakları, idare ve ofis/büro hizmetle-
rinin yürütüldüğü, aynı adresdeki 1099826.034 ve 1099927.034 SGK sicil no’lu işyerlerinde
personel çocuklarının bakım ve eğitimlerinin sağlanması hizmetinin sunulduğu, bu nedenle İş-
kolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer
aldıkları,

Piri Mehmet Paşa Mah. Hasköy Cad. No:48 Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki
1085961.034 SGK sicil no’lu işyerinde şehir tuvaletlerinin işletilmesi işinin yapıldığı, Orta
Mah. Alibaba Cad. Gülyüzlü Sok. No:2 Pendik/İSTANBUL adresindeki 1084364.034 SGK sicil
no’lu işyerinde özel eğitim kursu verildiği, Atatürk Bulvarı No:16 Saraçhane Fatih/İSTANBUL
adresindeki 1118308.034 SGK sicil no’lu işyerinde ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerinin yü-
rütüldüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:16 Fatih/İSTANBUL adre-
sindeki 1123590.034 SGK sicil no’lu işyerinde kadın ve aile sağlığını koruma hizmetinin yü-
rütüldüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:16 Fatih/İSTANBUL adre-
sindeki 1123586.034 SGK sicil no’lu işyerinde evde sağlık hizmetinin yürütüldüğü, Zincirli-
kuyu Mezarlık Alanı Girişi Büyükdere Cad. Şişli/İSTANBUL adresindeki 1223392.034 SGK
sicil no’lu işyerinde cenaze hizmetlerinin yürütüldüğü, Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. Köy Çeşmesi
Sok. No:81 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL adresindeki 1099824.034 SGK sicil no’lu işyerinde
engelli merkezlerinin, engelliler yaz kampının ve ulaşım hizmetlerinin yürütüldüğü, Molla
Hüsrev Mah. Cemal Yener Tosyalı Cad. No:23 Vefa-Fatih/İSTANBUL adresindeki
1123587.034 SGK sicil no’lu işyerinde kadın koordinasyon merkezinin kadın ve aileye yönelik
sosyal yardım projelerinin yürütüldüğü, Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 Saraçhane-
Fatih/İSTANBUL adresindeki 1123756.034 SGK sicil no’lu işyerinde saha hizmetleri, iletişim
noktaları ve beyaz masa şubeleri iletişim hizmet alımı kapsamında halkla ilişkiler hizmetinin
yürütüldüğü, Molla Hüsrev Mah. Cemal Yener Tosyalı Cad. No:23 Vefa-Fatih/İSTANBUL ad-
resindeki 1123588.034 SGK sicil no’lu işyerinde sosyal yardım projelerinin yürütülmesi işinin
yapıldığı, Kocatepe Mah. Kantarcılar Sok. No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL adresindeki
1190809.034 SGK sicil no’lu işyerinde sahipsiz hayvanların sağlık, kontrol ve rehabilitasyon
hizmetinin yürütüldüğü, Atatürk Bulvarı No:16 Saraçhane-Fatih/İSTANBUL adresindeki
1123585.034 SGK sicil no’lu işyerinde vektörlerle mücadele ve uygulama çalışmaları hizmet-
lerinin yürütüldüğü, Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 Saraçhane-Fatih/İSTANBUL
adresindeki 1123589.034 SGK sicil no’lu işyerinde belediye hizmetlerinin Avrupa Birliği Mük-
tesebatına uyum süreci çerçevesinde araştırılması, analizlerinin yapılması, raporlanması ve de-
ğerlendirilmesi hizmetinin yürütüldüğü, yapılan bu işlerin Büyükşehir Belediyesi Kanununun
7 nci maddesi gereğince yürütülen işler olduğu, bu nedenle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra
numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Mayıs 2016 – Sayı : 29721                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/18)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7) ile baş-

latılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonu-

cunda alınan kesin önlem kararının yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) BAE: Birleşik Arap Emirliklerini,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) ITC: Uluslararası Ticaret Merkezini,

f) ITMF: Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonunu,

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

kında Kanunu,

ğ) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

h) OTİAD: Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneğini,

ı) TETSİAD: Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneğini,

i) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

k) YÜD: Yerli üretim dalını,

l) Zorluteks: Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 4 – (1) 11/4/2010 tarihli ve 27549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) ile ÇHC menşeli suni

veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü ithalinde CIF bedelin %70,44’ü (Aza-

mi 5 ABD Doları/Kg) oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 19/7/2014 tarihli ve

29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-

liğ (Tebliğ No: 2014/21) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ve

ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş

bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(3) ÇHC’ye yönelik bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu

üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla YÜD’ü

temsilen Zorluteks adına TETSİAD tarafından yapılan ve Tanrıverdi Mensucat Sanayi A.Ş. ve

Burkay Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile diğer TETSİAD üyeleri tarafından desteklenen baş-

vuru üzerine, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7) ile

başlatılan NGGS tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya

devam etmiştir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde şikayetçi fir-

maların YÜD’ü temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

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

tarafından bilinen ÇHC’de mukim üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçı-

larına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini

teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bu-

lunulmuştur.

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

formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

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

Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde

talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalardan

kendilerine soru formu gönderilmiş olanların 12’sinden soru formuna yanıt alınmıştır.

Üretici/ihracatçı soru formuna ise hiçbir firmadan yanıt alınamamıştır.

(6) Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Giyim

Sanayicileri Derneği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Ham-

maddeleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile OTİAD

gibi sektör temsilcileri soruşturmaya ilişkin görüş ve iddialarını Genel Müdürlüğe iletmiştir.
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(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-

ğerlendirmeleri içeren nihai bildirim 18/2/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu bildirim,

soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren itha-

latçılar, sektör dernekleri ve YÜD’e iletilmiştir.

(8) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve önerilerini sözlü

olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 29/2/2016 tari-

hinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(9) Nihai bildirime ve kamu dinleme toplantısına ilişkin olarak TETSİAD, Zorluteks,

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Adana Sanayi Odası, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri

Sendikası, Akspa Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ile OTİAD Genel Müdürlüğümüze yazılı görüş-

lerini iletmişlerdir.

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

lenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin

ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olma-

yan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Zorluteks fir-

masının Lüleburgaz’daki üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçek-

leştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 8 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012-

31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu olan önleme tabi ürün, 54.07 GTP altında yer alan

suni veya sentetik filamentten dokunmuş perdelik ve döşemelik mensucatı; 58.10 GTP altında

yer alan işlemeli perdelik ve döşemelik mensucatı, 60.05 ve 60.06 GTP’leri altında yer alan

örme perdelik mensucatı ve 63.03 GTP altında yer alan hazır perde ve tekstil ürünlerini kap-

samaktadır.

(2) Önleme konu ürün genellikle perdelik ve döşemelik mensucat olarak kullanılmakla

birlikte farklı amaçlar için de kullanılması mümkündür. Perdelik mensucat, asılacağı pencerenin

büyüklüğüne göre özel ebatlarda kesilerek güneş ışığını ve iç ortamın görünmesini engelleyen

aynı zamanda dekoratif özelliği olan perde elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Perde, do-

kuma veya örme kumaştan olabilmektedir. Ayrıca, perdeyi tül perde ve kumaş perde olmak

üzere iki grupta değerlendirmek de mümkündür. Tül perdelik mensucatın bilgisayar kontrollü

armür ve jakar sistemleri vasıtasıyla isteğe göre desen verilerek dokunmasından sonra yarı ma-

mul olan ham tül perdelik kumaş elde edilmektedir. Ham tül perdelik kumaş, yıkama, boyama

ve diğer işlemlerden geçerek mamul perdelik mensucat haline gelmektedir. Ham tül perdelik
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kumaş, işlemeli polyester perdelik kumaş üretimi için zemin kumaş olarak kullanılmakta ve

bu kumaş üzerine nakış işlenmektedir. Nakış yapılan perdelik kumaşa ise boya apre işlemleri

yapılarak brode (işlemeli) perdelik mensucat elde edilmektedir. Tül perde içerisinde yer alan

organze tip tül ise, atkı ve çözgü ipliği diğer tül perdelere göre daha ince olan ipliklerden do-

kunan perdelik mensucattır. Kumaş perdelik mensucat ise kullanılacağı mekâna göre farklı

renklerdeki ipliklerden dokunmuş veya baskı yapılmış kalın kumaştan elde edilen mensucattır.

Örme perdelik mensucat da dokuma perdelik mensucat ile benzer özellikler göstermekte olup

tezgâh ve ipliklerde değişiklikler yapılarak üretilebilmektedir.

(3) Döşemelik mensucat ise, genellikle kalın kumaş perdelik mensucat ile aynı tip ma-

kinelerde benzer üretim sürecinden geçerek üretilmektedir. Önlem konusu döşemelik mensucat,

perdelik mensucattan farklı olarak daha çok koltuk kaplama, minder kaplama, koltuk şalı, şez-

long örtüsü, yatak örtüsü, masa örtüsü gibi alanlara hitap etmekle birlikte temel fiziki özellikleri

itibarıyla büyük ölçüde perdelik mensucat ile aynı ya da benzer özellikler taşımaktadır.

(4) Perdelik mensucatın belirli ölçülerde kesilerek dikilmesiyle elde edilen hazır per-

deler nihai mamul niteliğinde olup, gerek yerli üreticilerin ürettiği gerekse ithal edilen hazır

perdeler ev tekstili sektöründe tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Diğer taraftan, hem

YÜD’ün ürettiği hem de ithal edilen ÇHC menşeli perdelik mensucat ise perde mağazasında

nihai tüketicilere ihtiyaç duyulan boyutta hazırlanıp perde haline getirilerek sunulmaktadır.

Yerli üreticilerin bir kısmı kendi pazarlama şirketleri, bazıları da ana bayileri veya bölge bayileri

vasıtasıyla ürünlerini yurt içinde perakende satış yapan firmalara dağıtmaktadırlar. Ayrıca bazı

firmaların kendi mağaza zincirleri de bulunmaktadır. İthal edilen ürünler de benzer şekilde

nihai tüketiciye ulaşmaktadır.

(5) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) ile so-

nuçlandırılan soruşturmada yerli üretici tarafından üretilen ürünler ile önleme konu ülke men-

şeli ürünler arasında fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği ve kullanım alanları olarak “benzer

ürün” tanımı açısından ayrım oluşturan herhangi bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

Mevcut soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmede, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çer-

çevesinde benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bu

nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(6) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in 7 nci

maddesinin beşinci fıkrasında 5810.92 GTP altında yer alan ürünler için giyimlik kumaşları

perdelik kumaşlardan ayıran en önemli özelliğin kumaşların eni olduğu, kumaş eninin nesnel

bir ayrım kriteri olabileceğine karar verildiği ve dolayısıyla 5810.92 GTP altında yer alan iş-

lemeli kumaşların eni 150 cm ve altı olanlarının soruşturma konusu ürün kapsamı dışına çıka-

rıldığı ifade edilmiştir. Söz konusu GTP altında yer alan giyimlik kumaşların ithalatçısı ve kul-

lanıcısı niteliğinde olan abiye ve gelinlik üreticilerini temsil eden OTİAD’ın nihai bildirim ra-

poru sonrası Genel Müdürlüğe sunmuş olduğu görüşlerde, 2010 yılından bu yana bahse konu

GTP altında ithal edilen eşyaya uygulanan önlemde yer alan 150 cm’lik sınırın Gümrük idare-

lerince toleranssız uygulandığı, bu durumun ise bahse konu sınırı çok düşük farklarla geçen

giyimlik kumaşların önleme tabi olması sonucunu doğurduğu ifade edilmiştir. Benzer bir gö-

rüşü, soruşturma esnasında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği de dile getirmiştir. Buna mu-
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kabil, TETSİAD, Adana Sanayi Odası, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Zor-

luteks ile işlemeli giyimlik kumaş üreticisi olan Akspa Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının

nihai bildirim raporu sonrası Genel Müdürlüğe sunmuş olduğu görüşlerde gerek 5810.92 GTP

altında ithal edilen 150 cm altı giyimlik kumaşların gerekse de esas soruşturma sonucunda ön-

lemden muaf tutulan 60.05 ve 60.06 GTP’lerinde yer alan eşyanın soruşturma konusu olarak

değerlendirilip önlem kapsamına alınması gerektiği ifade edilmiştir.

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

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

karşılığı eşya tanımıdır.

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

yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten

kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel

olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada

hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil

eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten

kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir. Buna göre, esas

soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marj-

ları CIF bedelin %77,04-%85,06’sı arasında değişen oranlarda tespit edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, 8 inci maddede belirtilen

gözden geçirme döneminde YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde

zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve

gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile YÜD’ün ekonomik göster-

geleri incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan it-

halatın incelemesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları

MADDE 13 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2012-2014 döneminde tüm ülkelerden

gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012 yılında 4.944.953 Kg olan ithalatın, 2013

yılında düşerek 3.455.296 Kg seviyesine geldiği, 2014 yılında ise 4.510.391 Kg olarak ger-
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çekleştiği görülmektedir. Toplam ithalatın değeri ise 2012-2014 döneminde sırasıyla 35,7 mil-

yon, 30,7 milyon ve 37,1 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Gözden geçirme döne-

minde genel ithalat miktar olarak %40 oranında gerilerken değer olarak %4 artış göstermiştir.

(2) İthalatın birim fiyatının ise 2012-2014 döneminde sırasıyla 7,22, 8,87 ve 8,24 ABD

Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üç yıllık ithalatın ağırlıklı ortalama fiyatı 8,02

ABD Doları/Kg olmuştur. Gözden geçirme dönemine ait son iki yılda ithalatın fiyatı, dönem

ortalamasının üzerinde seyretmiştir.

Ürünün önlem konusu ülkeden ithalatı ve ithalatın fiyatları

MADDE 14 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2012-2014 döneminde önlem konusu ül-

keden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012 yılında 1.325.246 Kg olan ithalatın,

2013 ve 2014 yıllarında azalarak 796.478 ve 779.760 Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Önlem konusu ülke menşeli ithalatın değeri ise 2012-2014 döneminde sırasıyla 6,1 milyon, 4

milyon ve 4,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Gözden geçirme döneminde önlem

konusu ülkeden ithalat değer olarak %31, miktar olarak ise %41 oranında gerilemiştir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatının ise 2012-2014 döneminde sırasıyla 4,61, 4,95

ve 5,43 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üç yıllık ithalatın ağırlıklı ortalama

fiyatı 4,92 ABD Doları/Kg olmuştur. Gözden geçirme dönemine ait son iki yılda ithalatın fiyatı,

dönem ortalamasının üzerinde seyretmiştir. ÇHC menşeli ithalatın CIF birim fiyatları 2012-

2014 döneminde genel ithalatın birim fiyatlarından sırasıyla %36, %44 ve %34 oranında daha

düşük seyretmiştir.

Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları

MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2012-2014 döneminde üçüncü ülkelerden

gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012 yılında 3.619.707 Kg olan ithalatın, 2013

yılında 2.658.818 Kg, 2014 yılında ise 3.730.631 Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üçün-

cü ülkeler menşeli ithalatın değeri ise 2012-2014 döneminde sırasıyla 29,6 milyon, 26,7 milyon

ve 32,9 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Gözden geçirme döneminde üçüncü ülkeler

menşeli ithalat değer olarak %11, miktar olarak ise %3 oranında artış göstermiştir. Üçüncü ül-

keler menşeli ithalat içinde son yıllarda Mısır ve İran’ın payının arttığı görülmektedir.

(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatının ise 2012-2014 döneminde sırasıyla

8,17, 10,05 ve 8,82 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üç yıllık ithalatın ağır-

lıklı ortalama birim fiyatı 8,91 ABD Doları/Kg olmuştur. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın

2012-2014 dönemindeki ağırlıklı ortalama birim fiyatı ÇHC menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama

birim fiyatından %81 oranında, genel ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatından ise %11 ora-

nında daha yukarıda seyretmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz

konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda,

YÜD’ü temsilen Zorluteks ve diğer yerli üreticilerden temin edilen yurt içi satış miktarları ile

genel ithalat miktarları kilogram bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin Türkiye

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

100 olarak alındığında 2013 yılında 80’e düşmüş, 2014 yılında ise 83’e yükselmiştir.

(3) YÜD’ün pazar payı ise 2012 yılında 100 iken, takip eden yıllarda sırasıyla 106 ve

95 olarak gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC’nin Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pazar payı 2012-2014 yıllarında sı-

rasıyla 100, 75 ve 70 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın Türkiye benzer mal tüketimi içindeki pa-

zar payı ise 2012-2014 döneminde sırasıyla 100, 92 ve 123 olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı

MADDE 17 – (1) Önlem konusu ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının

YÜD’ün fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat kırılması hesabında, önlem ko-

nusu ülke olan ÇHC’den gerçekleşen ithalatın CIF bedeline en çok ithalatın yapıldığı 54.07

grubu ürünler için uygulanan %8 oranında gümrük vergisi, %20 ilave gümrük vergisi ve %2

oranında gümrükleme masrafı eklenmiş ve önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı

bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülke

menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendir-

meyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde

elde edilen fiyat YÜD’ün yıllık ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem

konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı iç piyasa satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı

tespit edilmiştir.

(2) ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün

yurt içi satış fiyatlarını 2012-2014 döneminde sırasıyla %205-210, %285-290 ve %225-230

aralıklarında kırdığı tespit edilmiştir.

(3) Önlem konusu ürüne ilişkin fiyat kırılması hesabına ek olarak YÜD’ün olması ge-

reken iç piyasa satış fiyatı ile soruşturma konusu ithal ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatla-

rını karşılaştıran fiyat baskısı hesabı da yapılmıştır. Fiyat baskısı hesabında yer alan YÜD’ün

olması gereken satış fiyatı, YÜD’ün gözden geçirme döneminde gerçekleşmiş ağırlıklı ortalama

birim ticari maliyetine makul bir kâr oranı eklenerek bulunmuştur. Bulunan bu fiyat birinci

fıkrada nasıl hesaplandığı açıklanan ÇHC menşeli ithalatın Türkiye piyasasına giriş fiyatlarıyla

karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş

fiyatlarının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını 2012-2014 döneminde sırasıyla %195-

200, %345-350 ve %335-340 aralıklarında baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 18 – (1) YÜD ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde, şikâyetçi yerli

üreticilerden Zorluteks’in 2012-2014 dönemi verileri incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde

incelenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK verilerinden elde edilmiş yıllık

ortalama Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas

alınmıştır. Enflasyondan arındırılarak elde edilen reel değerler 2012 yılı 100 kabul edilerek en-

dekslenmiştir.

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

1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 98,

2014 yılında ise 91 olmuştur.
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2) YÜD’ün önlem konusu üründe kurulu kapasitesi 2012-2014 döneminde sırasıyla

100, 76 ve 76 olarak gerçekleşmiştir. KKO endeksi ise bahse konu dönemde sırasıyla 100, 128

ve 119 olarak tespit edilmiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat

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

2013 yılında 70’e düşmüş, 2014 yılında ise daha da düşerek 65 olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde, önlem konusu ürünün yurt içi satışlarının değeri reel olarak incelen-

diğinde 2012 yılında 100 olan endeksin 2013 yılında 95 ve 2014 yılında 86 olarak gerçekleştiği

görülmüştür.

3) Dönem itibarıyla YÜD’ün önlem konusu üründe yurt dışı satışları ise miktar bazında

2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 99’a, 2014 yılında ise 83’e düşmüştür.

4) Önlem konusu üründe ihracatın değer bazında gelişimi incelendiğinde ise 2012 yı-

lında 100 olan endeksin 2013 yılında 121’e, 2014 yılında ise 136’ya yükseldiği tespit edilmiştir.

c) Yurt içi satış fiyatları

1) YÜD’ün yurt içi birim satış fiyat endeksi baz yılda 100 iken 2013 yılında 135’e çık-

mış, 2014 yılında ise 133’e düşmüştür.

ç) Pazar payı

1) Önlem konusu üründe YÜD’ün pazar payı endeks değeri 2012-2014 döneminde sı-

rasıyla 100, 106 ve 95 düzeyindedir.

d) Stoklar

1) YÜD’ün ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2012 yılı 100

alındığında 2013 yılında 77 olan dönem sonu stok endeksinin, 2014 yılında daha da düşerek

72 seviyesinde seyrettiği görülmektedir.

2) 2012-2014 döneminde stok çevrim hızları ise 100, 105 ve 100 olarak gerçekleşmiştir.

e) İstihdam

1) YÜD’ün önlem konusu ürün üretiminde çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi

2012 yılında 100 iken 2013 yılında 107, 2014 yılında ise 104 olarak gerçekleşmiştir.

f) Ücretler

1) YÜD’ün aylık brüt işçi ücret endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 95,

2014 yılında ise 120 düzeyindedir.

g) Verimlilik

1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde işçi başına düşen üretim rakamını yansıtan verimlilik

endeksi 2012-2014 döneminde sırasıyla 100, 91 ve 87 olmuştur.

ğ) Maliyetler ve kârlılık

1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı 100

olmak üzere 2013 yılında 158, 2014 yılında ise 178 olmuştur.

2) YÜD’ün önlem konusu üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları

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

yılında -100, 2014 yılında ise -90 düzeyindedir.

h) Nakit akışı

1) YÜD’ün önlem konusu ürün satışlarından elde ettiği nakit akışı endeksi 2012 yılı

100 olarak alındığında 2013 yılında -21, 2014 yılında ise -7 olarak tespit edilmiştir.
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ı) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, bilançosunda yer alan aktif büyüklüğü

reel olarak 2012-2014 döneminde sırasıyla 100, 131 ve 135 olarak gerçekleşmiştir.

i) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hasılatı

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

Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 216 ve 191 olarak gerçekleşmiştir.

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

yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 224 ve 236 olarak gerçekleşmiştir.

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

endeksi 2012 yılında 100 iken takip eden yıllarda sırasıyla 197 ve 180 olarak gerçekleşmiştir.

j) Özsermaye artışı

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

lük endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 115 ve 103 olarak gerçekleşmiştir.

k) Yatırımların seyri

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

takip eden yıllarda sırasıyla 248 ve 438 olarak gerçekleşmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Gözden geçirme döneminde YÜD’ün önlem konusu üründeki üretim

ve satışları önemli düzeyde aşağı yönlü seyretmiştir. Aynı dönemde YÜD’ün maliyetleri önemli

düzeyde artış göstermiş, buna mukabil birim fiyatları dampingli ithalatın baskısı altında aynı

oranda artmamıştır. Dolayısıyla 2012 yılında önlem konusu üründen kâr elde edebilen YÜD,

takip eden yıllarda kâr elde edememiş ve pozitif bir nakit akışı sağlayamamıştır. İlaveten, göz-

den geçirme döneminde YÜD’ün pazar payı %5 oranında azalmış, direkt işçi sayısı artmış an-

cak verimliliği düşüş göstermiştir. İşçilerin aylık brüt giydirilmiş ücretleri de aynı dönemde

reel olarak %20 oranında artış göstermiştir. Dönem sonu stoklarsa YÜD’ün lehine olacak şe-

kilde %28 oranında düşüş göstermiştir.

(2) YÜD geneli göstergeler olarak adlandırılan büyüme, net kârlılık, yatırımların geri

dönüş oranı, yatırımların seyri, özsermaye kârlılığı gibi göstergelerin tamamında ise gözden

geçirme döneminde olumlu seyir gözlenmiş olup YÜD’de görülen maddi zarar durumunun ön-

lem konusu ürün kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir.

(3) Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’ün önlem konusu ithalattan zarar

görmeye devam ettiği ve önlemin kalkması halinde zararın devamının veya yeniden meydana

gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar

MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gel-

mesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite

ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
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Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti, ITC verileri ile bazı

sektör raporlarının kamuya açık kısımlarından faydalanılarak incelenmiştir.

(2) ITC’nin ticaret verileri önlem konusu ürünün altılı armonize sistem kodları bazında

derlenmiş ve inceleme bu şekilde yapılmıştır. Bu çerçevede, önlem konusu ürünün dünya ih-

racat pazarı 2012 yılında 35 milyar ABD Doları, 2013 yılında 38,4 milyar ABD Doları, 2014

yılında ise 39,5 milyar ABD Doları civarındadır. ÇHC’nin büyüyen dünya ihracat pazarından

her geçen yıl daha fazla pay aldığı görülmektedir. Bu kapsamda, ÇHC’nin önlem konusu ürün-

de 2012 yılında 16,3 milyar ABD Doları olan ihracatının 2013 yılında 18,5 milyar ABD Do-

larına, 2014 yılında ise 19,7 milyar ABD Dolarına yükseldiği ve bu sayede 2012 yılında %47

olan dünya ihracatındaki pazar payının 2014 yılı sonunda %50’ye yükseldiği tespit edilmiştir.

ÇHC’den sonra dünya ihracatından en fazla pay alan diğer 3 ülke ise Güney Kore, Çin Tayvanı

ve Türkiye’dir.

(3) ITC istatistiklerinde ihracat miktarındaki veri yetersizliği nedeniyle ÇHC’nin 2014

yılı birim FOB ihracat fiyatı bilgisine ulaşılamamıştır. Ancak, 2012 ve 2013 yılı birim fiyatla-

rına bakıldığında, ÇHC’nin birim fiyatlarının bu piyasada yer alan diğer tüm önemli ihracatçı

ülkelerin birim fiyatlarının altında seyrettiği görülmektedir. Buna göre, 2013 yılında ÇHC’nin

birim ihracat fiyatı 6,43 ABD Doları/Kg iken, Güney Kore’nin 11,03, Çin Tayvanı’nın 7,62,

Türkiye’nin ise 11,25 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(4) ITC verilerine göre ÇHC’nin önlem konusu üründe dünya ihracatındaki ülke dağı-

lımına bakıldığında en çok ihracat yapılan ülkelerin ABD, Vietnam ve BAE olduğu görülmek-

tedir. Bu ülkelerin ÇHC ihracatından aldığı pay 2014 yılı verilerine göre sırasıyla %6,58, %6,54

ve %5,73’tür. Türkiye ise ÇHC’nin ihracat pazarları arasında %1,06’lık bir payla 29 uncu sırada

yer almaktadır. İhracat birim fiyatları 2014 yılı için veri yetersizliği dolayısıyla hesaplanama-

mıştır. 2013 yılı verilerine göre ise ÇHC’nin Türkiye’ye olan ihracatının FOB birim fiyatının,

ABD, Vietnam ve BAE’ye olan ihracatının birim fiyatlarından daha düşük seviyelerde gerçek-

leştiği görülmektedir. Coğrafi yakınlık ve pazar benzerliği açısından ÇHC’nin BAE’ye ger-

çekleştirdiği ihracat birim fiyatı ile Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat birim fiyatı karşılaştı-

rıldığında 2013 yılı için %14,2’lik bir fark görülmektedir. Buna göre, 2013 yılında BAE’ye

olan ihracatın birim fiyatı 7,68 ABD Doları/Kg iken Türkiye’ye olan ihracatın birim fiyatı 6,59

ABD Doları/Kg olarak tespit edilmiştir.

(5) ITMF verilerine göre kurulu kapasite bakımından ÇHC dünyadaki en büyük kapasiteye

sahip ülkedir. Dünya mekiksiz dokuma tezgâhlarının %53’ü, mekikli dokuma tezgâhlarının ise

%42’si ÇHC’de bulunmaktadır. ITMF verilerine göre, 2008 yılında ÇHC’nin ev tekstili ürün-

lerinden elde etmiş olduğu ciro 14,3 milyar ABD Doları iken bu rakam 2013 yılında ikiye kat-

lanarak 28,8 milyar ABD Doları seviyelerine gelmiştir. Bu sayede, ÇHC 2008 yılında %15,8

olan dünya geneli piyasa payını 2013 yılında %25,9’a çıkarabilmeyi başarmıştır. Euromonitor’e

göre ÇHC’nin ev tekstili ürünlerindeki cirosu 2018 yılında 36,7 milyar ABD Dolarına yükse-

lecek ve piyasa payı ise %31,3 olacaktır. Öte yandan, 2013 yılında ÇHC’nin ihracatının 19,7

milyar ABD Doları seviyesinde olduğu düşünülürse, ÇHC’nin ev tekstili sektöründeki gelir

toplamının yaklaşık %68’inin ihracat kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir.
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(6) Kısacası, ÇHC, özellikle önlem konusu ürünün üretiminde ve ihracatında oldukça

agresif bir politika izlemekte, bunun karşılığı olarak da gerek ev tekstili ürünlerindeki toplam

piyasa değerini gerekse de dünya ihracatından aldığı payı her geçen yıl artırmaktadır. Diğer

taraftan, ÇHC’nin son yıllardaki yeni kapasite yatırımları ve küresel krizin etkisiyle dünya ta-

lebinde yaşanan talep daralması birlikte değerlendirildiğinde, ÇHC’de yerleşik ciddi boyutta

bir kapasite fazlasının olduğu değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 22 – (1) Esas soruşturmada yapılan tespite göre önlem konusu ürün talebinin

fiyat esnekliği yüksektir. Yapılan bu tespit geçerliliğini sürdürmektedir. Döşemelik ve perdelik

tekstil ürünleri, Türkiye ev tekstili sektöründe hem geleneksel olarak hem de geliştirilen yeni

teknolojiler ve markalaşma ile sağlanan katma değer sayesinde oldukça canlı bir pazar duru-

mundadır. Bu gelişmeler ile beraber AB ülkelerinde yaşanan durgunluğa rağmen coğrafi ya-

kınlığı ve kurmuş olduğu gümrük birliğinin de etkisiyle Türkiye’nin AB’ye olan tekstil ihra-

catındaki büyük payı devam etmektedir. Bunun yanı sıra, önleme konu ülkedeki üretici/ihra-

catçıların üretimlerinin önemli bir bölümünü ihracata yönlendirdikleri bilinmekte olup, Türkiye

pazarının potansiyelini, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bilmeleri nedeniyle pazarın bu

üreticiler için cazip koşullar sunduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değerlendirme

MADDE 23 – (1) Esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar

için tespit edilen damping marjları %77,04-%85,06 arasında değişmektedir. Yürürlükte bir

dampinge karşı önlem bulunmasına rağmen, YÜD’ün önlem konusu üründeki üretim ve satış

hacmi düşmüş, 2013-2014 yıllarında önlem konusu ürün üretiminden kâr elde edilememiş ve

pozitif bir nakit akışı sağlanamamıştır. Yine aynı dönemde, YÜD’ün pazar payı azalmış ve

ÇHC menşeli ithalat YÜD’ün fiyatlarını yüksek seviyelerde kırmış ve baskı altında tutmuştur.

İlaveten, önlem konusu üründe ÇHC’nin üretim ve ihracat kabiliyeti gözden geçirme döne-

minde önemli ölçüde artış göstermiştir. Yakın döneme ilişkin projeksiyonlara bakıldığında,

ÇHC’nin önlem konusu üründeki üretim ve ihracat kapasitesi ile dünya ev tekstili pazarından

alacağı payın daha da artacağı değerlendirilmektedir.

(2) Yapılan tespitler çerçevesinde, önlemin kalkması halinde önlem konusu ülkenin

muhtemel davranışlarını yansıtan esas soruşturmadaki damping marjının önemli düzeylerde

olduğu; önlem konusu ülkenin soruşturma konusu üründe dünyanın en büyük ihracatçısı oldu-

ğu; önlem konusu üründe Türkiye’ye yönlendirebileceği ve yıllar içinde artan önemli büyük-

lükte bir kapasitesinin bulunduğu; fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda

ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği; yürürlükte bir damping önlemi bulunma-

sına rağmen YÜD’ün üretim, satış, kârlılık ve pazar payı gibi ekonomik göstergelerinde bo-

zulmalar olduğu; yürürlükte bir damping önlemi bulunmasına rağmen YÜD’ün iç piyasa satış
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fiyatlarının önlem konusu ithalattan olumsuz etkilendiği göz önüne alındığında, yürürlükteki

önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın ve YÜD’de görülen zararın devamı veya tekra-

rının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(3) İlaveten, 5810.92 GTP altında sınıflandırılan ve eni 150 cm’yi geçen önlem konusu

ürünlere yönelik yapılan değerlendirme sonucu, bahse konu sınırın benzer ürün niteliğinde ol-

mayan giyimlik kumaşların ayrımı için yeterli olmadığı sonucuna varılmış olup bahse konu

önlemde yer alan ölçütün 160 cm’yi geçenler şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı değer-

lendirilmektedir. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)

sonucu soruşturma kapsamından çıkarılan ve benzer ürün olarak değerlendirilmeyen 5810.92

GTP altında sınıflandırılan 150 cm ve altı enine sahip olan giyimlik kumaşlar ile 60.05 ve 60.05

GTP altında sınıflandırılan giyimlik kumaşların önlem kapsamına alınmasının bu soruşturma

kapsamında uygun olamayacağı değerlendirilmektedir.

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde,

yürürlükteki önlemin ortadan kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin

veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Eko-

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

lemin aynı oranda devam etmesi, 5810.92.10.00.00 ve 5810.92.90.00.00 gümrük tarife istatistik

pozisyonlarında yer alan eşyanın önlem kapsamının ise “eni 160 cm’yi geçenler” olarak de-

ğiştirilmesine karar verilmiştir. Devam etmesi kararlaştırılan önleme ilişkin detaylar aşağıdaki

tabloda sunulmaktadır.

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede gümrük tarife pozisyon numarası,

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

dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı

kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE

BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2016 YILINDA DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/23)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çift-

çilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin

Kararın uygulamasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu

Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karara

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Abone: Tarımsal sulamada elektrik kullanan, şirket ile abonelik sözleşmesi olan çiftçi

veya tüzel kişiliği,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

ç) Belge: Çiftçinin veya tüzel kişiliğin borcu olmadığını gösteren, Şirket tarafından tan-

zim edilmiş tasdikli evrakı,

d) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olabilmek için gereken usul ve esasları yerine

getiren ve fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle uğraşan tü-

zel kişileri veya başvuru tarihi itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş gerçek kişileri,

e) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) İcmal: Tarımsal destekleme uygulamalarını yürüten Bakanlık ilgili Genel Müdür-

lüklerinin oluşturduğu gerçek veya tüzel kişilere ait bilgiler ve ödeme miktarlarını gösteren

listeleri,

ğ) Protokol: İlgili şirket ile Genel Müdürlük arasında ÇKS veri paylaşımına ait usul ve

esasların belirlenerek imza altına alındığı sözleşmeyi,

h) Şirket: Elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketini,

ifade eder.
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Destekleme ödemelerinin yapılıp yapılmayacağının uygulanması

MADDE 4 – (1) Şirket, elektrik tüketimine ait kayıtlar ile ÇKS kayıtlarını eşleştirerek

alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası

ile beraber alacak tutarını Bankaya iletir.

(2) Banka, Genel Müdürlük tarafından kendilerine iletilen, ödemeye esas icmallerdeki

çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası

ile Şirket tarafından iletilen elektrik borcu bulunan tüketiciye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik

numarası veya vergi kimlik numarası eşleşenlerin destekleme bedellerini ilgililerine ödemez.

(3) Şirket borçlularına ödemenin yapılabilmesi için çiftçinin veya tüzel kişinin destek-

leme hak edişlerini almak üzere Bankaya müracaat tarihinden önceki son bir ay içinde Şirketten

alınan belgenin Bankaya ibraz edilmesi gerekir.

(4) Borca ilişkin itiraz Şirkete yapılır. Anlaşmazlık durumunda özel hukuk hükümleri

uygulanır.

Diğer işlemler

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, destekleme ödemesinin yapılacağını, planlama aşa-

masında, Şirketçe bildirilen adrese elektronik olarak gönderir.

(2) Şirket, borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri ödeme yapıl-

madan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletir.

(3) Çiftçinin Bankaya yazılı müracaatı halinde hak ettiği destekleme tutarından, bankaya

bildirilen borç miktarına kadar olan kısım şirketin hesabına aktarılabilir. Mahsup işleminden

sonra, çiftçilerin bakiye alacağı kaldığı takdirde, bu bakiye tutar çiftçilere ödenir.

(4) Şirketin talebi halinde Genel Müdürlük, Protokol dâhilinde ÇKS’den veri paylaşımı

yapar.

(5) Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk, belgeyi düzenleyen tarafa

aittir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal

Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015 Yılında

Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2015/23)

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/81 
Karar No : 2014/87 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu, Salchev ve Marıa oğlu, 18/04/1990 Plovdıv d.lu. Bulgaristan-Plovdıv nüfusunda kayıtlı 
olup halen Sokol Sokak No: l, Kat: 2, Daire: 5-Plovdıv-BULGARİSTAN adresinde oturur IVAN 
SALCHEV ZHIVKOV hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, 
5237 sayılı Yasanın TCK. 61 ve 52/2 maddeleri gereğince 1 Yıl hapis ve 480,00.-TL. Adli para 
cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, 
sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, 
kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı Yasa ile 
değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 
5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle 
denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına 
alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde 
açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın 
DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün 
açıklanacağının sanığa ihtarına, TCK.’nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve 
nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve 
yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık IVAN SALCHEV ZHIVKOV'a tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 3645 

————— 
Esas No : 2015/45 
Karar No : 2015/259 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu, Hikmet ve Zulfıye’den olma, 19.02.1986 Kardzhalı d.lu. Bulgaristan-Kardzhalı 
nüfusunda kayıtlı olup halen Kırcaali 57 Blok 118. Apt. - Bulgaristan adresinde oturur 
MUSTAFA HIKMET SALI hakkında yapılan yargılama sonunda; mahkememizce sanığın 5607 
sayılı Yasanın 3/1, TCK. 62, 52/2 maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 3.000,00.-TL. Adli para 
cezası ile cezalandırılmasına, TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek 
olarak verilen 3.000,00.-TL adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu 
dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde 
ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının 
hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, Sanığın cezasından başkaca kanuni veya takdiri artırım veya 
indirim yapılmasına yer olmadığına, Sanığa verilen hapis cezasının süresinin iki yıldan fazla 
olması nedeni ile CMK 231 maddesi uyarınca kanunen sanık hakkında kurulan hükmün 
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açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, Sanığa verilen hapis cezasının süresinin iki 
yıldan fazla olması nedeni ile TCK'nun 51 maddesi uyarınca cezanın ertelenmesine yer 
olmadığına, sanığa verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanığın TCK'nun 
53. maddesinin 1. fıkrasının a, b, c, d, e bentlerindeki haklardan, kendi altsoyu üzerindeki velayet, 
vesayet ve kayyımlık yetkileri hariç mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 
kadar, 53/3 maddesi uyarınca hükümlünün koşullu salıverilmesi halinde kendi altsoyu üzerindeki 
velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun 
bırakılmasına, 

2) Sanıktan ele geçirilen ve bandrolsüz olduğu sabit olan toplamı kaçak eşyaya mahsus 
tespit varakasında yazılı eşyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı yasanın 
13. maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, kararın kesinleşmesini 
beklemeksizin tasfiyelerine, 

3) Suçun işlenmesinde kullanılan K 0843 BA plakalı aracın, kaçak içkilerin ağırlığına ve 
hacmine göre taşınması için zorunlu olduğu ve sanığa ait olduğu anlaşılmakla 5607 sayılı yasanın 
13 ve TCK'nun 54 maddesi uyarınca müsaderesine, dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara 
rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık MUSTAFA HIKMET SALI'ya tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 3644 
————— 

Esas No : 2013/81 
Karar No : 2014/87 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu, Kırıl ve Anna’dan olma, 23.11.1966 Plovdıv D.lu. Bulgaristan-Plovdıv nüfusunda kayıtlı 
olup halen Bata Sokak No: 44-Plovdıv-BULGARİSTAN adresinde oturur DONKA KIRILOVA 
DIMITROVA hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, 5237 sayılı 
Yasanın TCK. 61 ve 52/2 maddeleri gereğince 1 Yıl hapis ve 480,00.-TL. Adli para cezası ile 
cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın 
adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik 
özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı Yasa ile değişik 
5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 
5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle 
denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına 
alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde 
açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın 
DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün 
açıklanacağının sanığa ihtarına, TCK.’nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve 
nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve 
yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık DONKA KIRILOVA DIMITROVA'ya 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 3643 
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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2011/691 
Karar No : 2016/253 
Sanık : SAMİR HASMEMİZA - Mahmoud ve Samıra oğlu, 25/04/1978 

Suriye D.lu. Suriye nüfusuna kayıtlı, Suriye ülkesinde ikamet eder. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç tarihi : 27/08/2011 
Karar Tarihi : 11/03/2016 
Kanun maddesi : 5607 S.Y.3/1, 5237 S.Y.'nın 62/1, 52/2, 50/1-a, 52/4, 54 
Verilen ceza : 80 TL ve 6000 TL adli parası, kaçak eşyaların müsaderesine. 
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde 
kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 3782 

—— • —— 
Sakarya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/928 
Karar No : 2015/963 
Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Yusuf ve 

Meryem’den olma 10/07/1986 D.lu İstanbul Beykoz Yalıköy nüfusuna kayıtlı ALÎ GÜR 
hakkında mahkememizin 08/09/2015 tarihli ilamı ile neticeten TCK. 37/1 maddesi delaleti ile 
TCK.142/l-e, 143, 62, 53/1, 58 maddeleri gereğince 1 YIL 11 AY 10 GÜN HAPİS, BELİRLİ 
HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA cezalan ile cezalandırılmasına karar 
verilmiş, ancak verilen karar sanığın tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ 
edilemediğinden 7201 Sayılı TK. 29 Maddesi gereğince hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Kararın gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması ve 
süresi içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 3833 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin Ambarlara 

Tahmil, Tahliyesi, İstif işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal 
ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.  

İhale kayıt numarası : 2016/185796 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 
b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin  
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a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda 2016/2017 Kampanya Döneminde istihsal 
edilecek şekerlerin istihsalden alınarak; İstif yapılması, 
Doğrudan satış kamyonlarının yüklenmesi ve Dış 
Ambarlara nakledilecek şekerlerin üretim bandından 
alınarak kamyonlara yüklenmesi, gittiği ambarda 
kamyonlardan alınarak banda verilmesi ve banttan alınıp 
istif yapılması ve istiften alınıp kamyonlara yükleme işi. 
110.000 Ton ± % 20 toleranslı Kristal Şeker. 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı 
c) İşin süresi : İşin süresi 365 (ÜçyüzAltmışbeş) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 09.06.2016 Perşembe günü - Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-

Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.  
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 4888/1-1 



24 Mayıs 2016 – Sayı : 29721 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

ÇERKEŞ İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 
40.000 M3 BALAST ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2016/184585 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: ÇERKEŞ İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 

40.000 m3 BALAST ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak 
suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 
ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı ocaktan numune alınacaktır. İstekliler ihale 
tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti ve numune alma için idareye başvuracaktır.  

3 - İhale tarihi ve saati: 14/06/2016 Salı günü, saat 10:00 
4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA 
5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 14/06/2016 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 4859/1-1 
—— • —— 

ELEKTRİK TESİSATI İYİLEŞTİRİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/182470 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
    türü ve miktarı : Elektrik Tesisatı İyileştirilmesi Hizmet Alımı İşi (6 adet 

trafo dağıtım-kompanzasyon panosu, 25 adet yardımcı 
dağıtım panosu, 134 adet dağıtım tablosu demontaj-
montaj işi) teknik şartname ve teknik bilgiye göre 
yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 07.06.2016- Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

07/06/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4864/1-1 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 24 Mayıs 2016 – Sayı : 29721 

 

TTK İHTİYACI OLARAK 14 KALEM PLASTİK KABLO BAĞLARI ALIMI  
4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2016/179498 
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 

  1 Plastik Kablo Bağı (150 x 2.5 mm) 500 Adet 
  2 Plastik Kablo Bağı (300 x 7.6 mm) 500 Adet 
  3 Plastik Kablo Bağı (762 x 9 mm) 298.000 Adet 
  4 Plastik Kablo Bağı (400 x 4,8 mm) 2.500 Adet 
  5 Plastik Kablo Bağı (300 x 2,5 mm) 50 Adet 
  6 Plastik Kablo Bağı (450 x 8 mm) 3.000 Adet 
  7 Plastik Kablo Bağı (1000 x 12,5 mm) 25.000 Adet 
  8 Plastik Kablo Bağı (500 x 7,5 mm) 500 Adet 
  9 Plastik Kablo Bağı (600 x 7,5 mm) 500 Adet 
10 Plastik Kablo Bağı (200 x 2.5 mm) 3.000 Adet 
11 Plastik Kablo Bağı (250 x 3.5 mm) 200 Adet 
12 Plastik Kablo Bağı (350 x 3.5 mm) 3.500 Adet 
13 Plastik Kablo Bağı (100 x 2.5 mm) 4.000 Adet 
14 Plastik Kablo Bağı (250 x 4.5 mm) 500 Adet 

 
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 : 13.06.2016 Pazartesi - Saat 15:00 
c) Dosya no : 1615025 
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, 
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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 şartnamesinde belirlenen 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,  
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. 
4.2.1. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilecektir. 
4.2.2. Teklifle birlikte ürünün teknik özelliklerini gösteren 2 takım tanıtıcı katalog 

verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda 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 dökümanı 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 30,00 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 30,00 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. 
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8 - Teklifler en geç 13.06.2016 Pazartesi - 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/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 4897/1-1 
—— • —— 

2 KALEMDE TOPLAM 280 ADET (80 ADEDİ 500 HZ’LİK VE 
200 ADEDİ 1000/2000 HZ’LİK) A YOL BOYU YER MAĞNETİ 

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/183021 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4409 - 4139 - 0 312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı:2 kalemde toplam 280 adet( 80 adedi 500 Hz’lik ve 

200 adedi 1000/2000 Hz’lik) yol boyu yer mağneti 
3 - 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. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 29/06/2016 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 
Tesisler ve Liman Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden (zemin kat) KDV dâhil 150,- TL. bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4876/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif 

Cins ve Miktar Yazılım teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen Microsoft Markasına 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, ihale doküman bedelini (140.-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 markası, teknik şartnamesi, 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, 03/06/2016 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

 4885/1-1 
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850 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 850 adet masaüstü 

bilgisayarın, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari 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 (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının 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 hazırlanan teknik şartnamenin, idari şartnamenin, Ofis tip 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, 01/06/2016 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 teknik şartnamesine ve idari 

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. 

 4886/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 125 m3 hacmindeki 1 no’lu Eberhart Kireç Ocağı refrakter tuğlalarının söküm 

ve yeniden örümü ile davlumbaz, üst platform betonu ve sacının yenilenmesi işleri ihalesi kapalı 

zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık 

eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2016/178716 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 356 275 35 30 - Pbx. 0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 125 m3 hacmindeki 1 no’lu Eberhart Kireç 

Ocağı refrakter tuğlalarının söküm ve yeniden örümü ile 

davlumbaz, üst platform betonu ve sacının yenilenmesi 

işleri 

  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 03/06/2016 Cuma günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
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4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.6. Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel sektörde, Refrakter malzeme ile yapılan 

her türlü kireç ocağı söküm-örüm işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4832/1-1 
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OCAK LOKOMOTİF VE TROLEY YEDEKLERİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Ocak Lokomotif ve Troley yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası  : 2016/176859 
Dosya no  : 1627053 
1 - İDARENİN: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   

67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ocak lokomotif ve troley yedekleri: 27 kalem 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 13.06.2016 PAZARTESİ günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) 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; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, 

diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 13.06.2016 PAZARTESİ günü saat 15.00’a 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 iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. -İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden 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 İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4835/1-1 
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ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. HİSSELERİNİN BİR KISMI SATILACAKTIR 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (Kanun) 71’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) 

bendi hükmü gereğince temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 29.05.2015 
tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (Fon) devredilen Asya Katılım Bankası A.Ş. 
hisselerinin bir kısmı Kanun’un 71 ve 107’nci maddeleri kapsamında ihale şartnamesinde 
(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

SATIŞIN KAPSAMI 
Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin 900.000.000 adet hisseden müteşekkil ortaklık yapısı 

360.000.000 adet imtiyazlı (A) ve 540.000.000 adet (B) grubu hisseden oluşmakta olup, (A) 
grubu hisselerin 183.600.000 adete karşılık gelen % 51’lik çoğunluğu yönetim kurulu üyelerini 
Banka Genel Kuruluna önerme imtiyazına sahip olarak Bankanın kontrol gücünü temsil 
etmektedir. İşbu satış ilanına konu ihaleyle asgari 183.600.000 adet (A) grubu hisse satışa 
sunulmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
Satışa sunulan (A) grubu hisselerin beheri için muhammen bedel 0,70 TL (70 Kuruş) 

olarak belirlenmiştir.  
ÖN YETERLİLİK BAŞVURUSU VE KAPALI ZARFLARIN TESLİMİ 
Ön yeterlilik başvurusunda bulunmak isteyen “Katılımcı”ların “Şartname”yi satın 

almaları zorunlu olup, isteklilerin 5.000,-USD (Beşbin ABD Doları) “Şartname” bedelini 
“Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 
TR79 0001 5001 5804 8011 0843 76 no’lu ABD Doları hesabına, “Asya Katılım Bankası A.Ş. 
Hisseleri Satış İhalesi Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırarak dekontu “Satış Komisyonu”na 
elden teslim etmeleri gerekmektedir.  

“Şartname”de belirtilen ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 10 Haziran 
2016 günü saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ön yeterlilik incelemesi neticesinde ihaleye katılması uygun görülen “Katılımcı”ların en 
geç 23 Haziran 2016 günü saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na tekliflerini sunmaları 
gerekmektedir.  

TEMİNAT 
Ön yeterliliği geçen isteklilerin ihaleye katılabilmek için 5.000.000,-USD (Beşmilyon 

ABD Doları) tutarında nakit teminat yatırmaları gerekmektedir. Nakit teminatın yanı sıra 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarından alınmış aynı 
tutarda ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu; Hazine tarafından ihraç edilen 
USD cinsinden ya da TC Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden hesaplanacak karşılığı tutarda 
EUR cinsinden eurobond ile TC Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL 
karşılığının % 15 fazlası tutarda TL cinsinden Hazine tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma 
Senetleri, kira sertifikaları veya T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul 
edilecektir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 24 Haziran 2016 günü, saat 10:00’da “Fon”un “Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul” adresindeki “Asma Kat Konferans Salonu”nda yapılacaktır. İhale, kapalı 
zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık 
artırma ya da pazarlık usûlüyle devam edecektir.  
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KATILIM ŞARTLARI 
1 - İhaleye ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri gereği Banka kurucularında aranan nitelikleri haiz anonim şirketler katılabilir. 
2 - Katılımcıların “Şartname”de ayrıntıları verilen mali şartları sağlaması gerekmektedir.  
3 - Katılımcının; (a) kendisinin (hissedarları dahil) (b) ön yeterlilik şartlarını sağlayan 

Nihai Ana Şirketinin/Şirketlerinin (c) eğer varsa bu iki şirket arasında bağlantıyı sağlayan 
bağlantı şirketinin/şirketlerinin iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda 
olmaması gerekmektedir. 

4 - İhale sürecine katılamayacak kişiler “Şartname”nin 2.5 no’lu maddesinde belirtilmiş 
olup “Katılımcı”nın, “Şartname”nin 2.5 no’lu maddesinde belirtilen “İhale Süreci”ne 
katılamayacak kişilerden olmaması gerekmektedir. 

5 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 
İNCELEME 
Ön yeterliliği geçen “Katılımcı”lar “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak 

“Gizlilik Taahhütnamesi”ni imzalayarak ve 5.000,-USD (Beşbin ABD Doları) tutarındaki “Bilgi 
Odası Kullanım Bedelini” yatırarak dijital ortamda hazırlanan bilgileri içeren “Bilgi Odası”ndan 
yararlanabilirler. “Bilgi Odası” 30 Mayıs-22 Haziran 2016 tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

MÜKELLEFİYETLER VE TAAHHÜTLER 
İhaleyi kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler ve taahhütler “Şartname”de 

düzenlenmiştir. 
DİĞER HUSUSLAR 
1 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un “www.tmsf.org.tr” adresindeki resmi internet sitesinde ilan 
edilmek suretiyle yapılacaktır. 

2 - “Fon”un ve “Satış Komisyonu”nun işbu ilanda ve “Şartname”de öngörülen süreleri 
“www.tmsf.org.tr” adresindeki “Fon” resmi internet sitesinde duyurmak suretiyle değiştirme 
hakkı saklıdır. 

3 - “Katılımcı”nın, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek ön 
yeterlilik aşamasını geçip ihaleye iştirak etmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun (BDDK) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat açısından yapacağı 
incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Bu konuda “BDDK”nın ayrıca inceleme ve 
değerlendirme yapma yetkisi saklıdır. 

6 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. HİSSE SATIŞ KOMİSYONU 
Büyükdere Cad. No: 143     34394 Esentepe - İstanbul 
Tel : 0 212 340 17 98 - 0 212 340 17 95 
Fax : 0 212 288 53 35 4901/1-1 
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BOLU TEDES PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bolu Belediye Başkanlığından: 
1 - Bolu Belediyesi mücavir alan içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini 

sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik 
Denetleme Sistemleri TEDES Komisyon Raporunda belirtilen; 11 kavşak üzerinde bulunan 15 
adet kırımızı ışık için kurulacak 15 adet Kırımızı Işık İhlal Tespit Sistemleri, 27 cadde-sokak 
üzerindeki 32 noktada Park İhlal Tespit Sistemleri, 16 adet Ortalama Hız Tespit Sistemleri 
(Koridor Hız-OHTS) (Başlangıç ve Bitiş Noktaları Toplam 16 Nokta) ile asayiş, trafik ve kamu 
güvenliğinin sağlanması ve trafik ihlallerin tespitine yönelik olarak kurulacak sistemin gelir 
paylaşımı modeli ile kurulumu ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi, bakım-
onarımı, 7 yıl süre işletilmesi ve devredilmesi işini kapsamaktadır. 

2 - Söz konusu işe ait şartnameler Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:95 
Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden 500,00 (beşyüz) TL karşılığında 
temin edilebilir. 

3 - İhale 03.06.2016 tarihinde Cuma Günü saat: 14:30’da Bolu Belediye Başkanlığı 
binasında Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi gereği Kapalı 
Teklif Usulü ile 7 (yedi) yıllığına ihale edilecektir. 

4 - İşe ait muhammen bedel 9.000.000,00 (DokuzMilyon) TL + KDV olup geçici teminat 
bedeli 270.000,00 (İkiYüzYetmişBin) TL’dir. 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 
geçici teminat verilmesi zorunludur. 

5 - İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde 
sunmaları zorunludur. 

A) İç zarf (Teklif Mektubu) 
B) Kanuni ikametgah belgesi,  
C) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,  
D) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi 
E) İmza sirküleri,  
a - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya 
Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)  

b - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

F) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi 

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 
tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi  

H) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ilk ihale ilan tarihinden sonra 
alınmış belge 

İ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilk ihale ilan tarihinden sonra 
alınmış belge 

J) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 
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yazısı vermesi gerekmektedir. İsteklinin ihale idari ve teknik şartnameyi imzalayarak şartlarını 
kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunacaktır. 

K) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.  
L) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı. 
M) İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 den az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en 
az %20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer 
ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim 
tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim 
tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, 
birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin 
yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda 
değildir. İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması 
durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu 
kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş 
deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul 
edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan 
her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan 
kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur. Benzer 
iş olarak MOBESE veya kent güvenlik yönetim sistemi veya kırmızı ışık ihlal tesbit sistemi veya 
hız ihlal tesbit sistemi veya akıllı ulaşım sistemleri alım ve montajı işlerinden birine ait işler 
benzer iş olarak kabul edilecektir. 

N) Proje kapsamında kurulumu yapılacak olan sabit ve hareketli Kameraların üreticisi 
(multi sensörlü, termal, lazer PTZ vb. gibi özel amaçla tasarlanan ve kullanılan diğer kamera tür 
ya da tipleri hariç) kesintisiz olarak en az 5 (beş) yıl boyunca ONVIF (Open Network Video 
Interface Forum - Açık Network Video Ara yüzü Forumu) Technical Committee üyeliği yapmış 
ve ya ihale tarihi itibari ile halen üyesi olacak ve bu üyelik resmi internet sitesinde yer alacak ya 
da ilgili mevzuat gereği apostil edilerek belgelenecektir.  

O) Proje kapsamında teklif edilen Network Video Kayıt Ünitesi/Üniteler ile sabit, 
hareketli kameralar (multi sensörlü, termal, lazer PTZ vb. gibi özel amaçla tasarlanan ve 
kullanılan diğer kamera tür ya da tipleri hariç) ve kontrol klavyesi aynı üretici ve aynı marka 
olacaktır. Teklif edilecek bu Network Video Kayıt Ünitesi/Üniteleri, ONVIF Technical 
Committee kamera üreticilerine Network Video Kayıt Ünitesi/Üniteleri üreten üreticilerin 
ürünleri olacaktır. 

P) İstekliler, teklif edecekleri ihlal tespit sistemleri, sunucular, ethernet anahtarlar, 
kameralar ve kayıt cihazları için, bu cihaz ürün ya da sistemlerin distribütörü/üreticisi ve ya 
üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği farklı bir kurum ya da kuruluştan “yetkili satıcılığı ve 
ya imalatçılığı gösteren belgelere sahip olacak ve bunları teklif ile birlikte sunacaktır. 
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Q) İstekliler, Alımı yapılacak olan sisteme ilişkin, ihale dokümanı eki teknik 
şartnamedeki şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı bilgilerin yer aldığı katalog, 
fotoğraf, CD ve kullanım kılavuz vb. tanıtım dokümanlarını teklif zarflarında sunacaklardır. 

R) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı 
idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 
ekleyebilirler. 

S) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir 
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 
Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. 

6 - Teminata İlişkin Esaslar 
a) Tedavüldeki Türk parası. 
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 

2886 sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,  
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller. 
Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim 
alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri 
verilir. 

7 - Teminat Teslim Yeri Teminat Mektubu 
a) Tedavüldeki Türk parası. 
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 

2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,  
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller. 
Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup doğrudan ihale teklif dosyasına 
konulacaktır. 

8 - Teminat Miktarları 
Geçici teminat miktarı 270.000,00 (İkiYüzYetmişBin) TL dir. 
Kesin teminat ve güvence bedeli 700.000,00 (YediYüzBin) TL dir. 
9 - İhale sırasında verilecek teklifler onda birin katları şeklinde verilecektir. 
10 - Söz konusu iş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik 

ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarının takip eden 
ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı 
esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk 
hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden %50’yi geçmemek 
şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam 
edecektir. 

11 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 03.06.2016 tarihinde saat: 14:30’a 
kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vereceklerdir. 

12 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye 
katılanlar huzurunda 03.06.2016 tarihinde saat:14:30’da açılacaktır. 

13 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 
14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 4875/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/64785 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Döner 
Sermaye İşletmesi  

İl/İlçe Adana/Sarıçam 

Adresi 
Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Balcalı Hastanesi Kapalı 
Otopark Binası 

Tel-Faks 0322 338 70 78 - 0 322 338 60 45 

Posta Kodu 01330 E-Mail dssatinalma@gmail.com 

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

Adı/Unvanı 
Havatek End. Soğ. ve Klima Sis. 
Ayhan IŞIK  

Ayhan IŞIK 

Adresi Atalar Mah. Emek Cad. No: 88 Denizli  

T.C. Kimlik No. 19186800632 19186800632 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4660451654  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

30068  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4894/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/172173 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL İNŞAAT EMLAK 
BÖLGE BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe İSTANBUL / Üsküdar 

Adres 
İstanbul İnşaat Emlak Bölge 
Başkanlığı Selimiye  

Tel-Faks 216 391 78 66 / 216 334 49 33 

Posta Kodu - E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
PROMEDA MİMARLIK 
MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK 
LİMİTED ŞİRKETİ 

Erdem Şükrü AKAY 

Adresi 
CaddeBostan Mahallesi C. Topuzlu 
Cad. Gelengül Sk. Mevsim Ap. 
No: 2 /2 D: 9   KADIKÖY 

- 

T.C. Kimlik No. - 22940139886 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7330392861 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 841153 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden 
0555 

(  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4906/1-1 
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Sağlık 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. 

 4902/1-1 
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Sağlık 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. 

 4903/1-1 
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Sağlık 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. 

 4904/1-1 
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Sağlık 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. 

 4905/1-1 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4907/1-1 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4908/1-1 
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçeli Kuruluşlardan: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/60191 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçeli Kuruluşlar (İnegöl 

Orman İşletme Müdürlüğü İşyeri Hekimi Hizmet alımı İşi) 

Adı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Bursa 

Adresi 
Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu  

4 Km 420/1 
Tel-Faks 224 211 40 90 - 224 211 40 80 

Posta Kodu 16250 E-Mail bursaobm8@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Damla Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş 

Güvenliği İstihdam Eğitim Danışmanlık 

Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi  

 

Adresi 
Sinanbey Mahallesi Çayır Sok. No: 62 

İnegöl/BURSA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2690415977  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8312 (Ticaret Sicil No)  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

** İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalaması için son başvuru tarihinde 
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermemesi ve sözleşme imzalamaya 
gelmemesi nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 58. Maddesi gereğince bu belge tanzim edilmiştir.
 4890/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/8840 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında

Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve
Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Beyan ile Onaylanması
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
2016/8769 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel

Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca
Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki
Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/23)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/18)
— 2016 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2016 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2016 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2016 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2016 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2016 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları

Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin
Kararın Uygulama Tebliği (No: 2016/23)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/34, K: 2016/30 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/35, K: 2016/31 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


