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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK 
VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel

okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usûl ve esasları
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun
3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 5 inci maddesinde belirtilen okulların öğrencileri hak-
kında uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel ilkeler
MADDE 3 – (1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul,

ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir.
(2) Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, ve-

lilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurumlara
ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak
kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir.

(3) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine uygun, te-
miz ve düzenli bir kıyafet giyer.

(4) Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratu-
arlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer.

(5) Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde
ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti
giymeye zorlanamaz.

(6) Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-
hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde
başlarını örtebilir.

(7) Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektir-
diği şekilde giyinmelerine izin verilir.

(8) Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere
veliye malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamaz.

Kılık ve kıyafet sınırlamaları
MADDE 4 – (1) Öğrenciler;
a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve

benzeri takılar takamaz,
b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıya-

fetler giyemez,
c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,
ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı

etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,
d) Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve

benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez,
e) Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık

ve sakal bırakamaz. 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               27 Kasım 2012 – Sayı : 28480

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2



Yaptırımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ortaokul öğrencilerine

27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğ-
retim Kurumları Yönetmeliği; lise öğrencilerine 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında ilgili
disiplin hükümleri uygulanır.

Uygulanmayacak ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 6 – (1) Diğer yönetmelik ve düzenleyici işlemlerin resmî ve özel okul öncesi,

ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin konulardaki bu Yönetmeliğe
aykırı hükümleri uygulanmaz.

(2) 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin
Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin
14 üncü maddesinde yer alan "ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
bağlı "Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin
Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına
2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar devam edilir.

(2) Öğrenciler, 2012-2013 ve daha önceki öğretim yılları için okul yönetimlerince be-
lirlenen önlük veya okul üniformalarını 2013-2014 öğretim yılında giyebilir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI
PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2005 tarihli ve 25978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü
ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, günlük iaşe miktarının içinde kalmak koşulu ile gece vardiyasında görev yapan per-
sonele kumanya verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER

HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER
İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN

ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA
KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri
Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Oku-
yan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle
Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmeliğin 8 inci mad-
desinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleri ile birlikte tahsil edilir. Borçtan sorumlu
olanların bağlı oldukları okul komutanlıklarına yapacakları yazılı talebi üzerine borçlar Milli
Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması halinde taksitlendirilebilir. Anapara borcunun
taksitlendirme süresi azami beş yıldır. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun
talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilir.

Yazılı taksitlendirme talebi üzerine, borçlu veya kefil ile okul komutanlıkları arasında
taksitlendirmenin süresini, taksit sayısı ve tutarları ile ödeme zamanlarını belirleyen bir ödeme
planı yapılarak, harcama yetkilisinin görüşü ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Mü-
şavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ödeme planının hukuken uygun görülmesi
halinde borçlu ve harcama yetkilisi tarafından öğrenim gideri borcu hakkında sulh sözleşmesi
yapılır.

Borç taksitlendirme taleplerine ilişkin 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kap-
samındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İliş-
kin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Milli Savunma Bakanlığının hukuki gö-
rüşü alınıncaya kadar dilekçede belirtilen ilk taksit miktarını hemen, takip eden taksitleri de
düzenli olarak, faiziyle birlikte muhasebe birimine ödeyebilirler. Ödenen taksitler asıl borçtan
mahsup edilir. Yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında kararlaştırılan taksit miktarı
ödenen taksit miktarından fazla olduğu takdirde, onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren
geçen taksit sürelerine ait toplam fark peşin olarak tahsil edilir.

Sulh anlaşması hükümleri yerine getirilmediği takdirde alacak muaccel olur ve sulhe
konu edilen hak veya alacaklar, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre be-
lirlenen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir.

Taksitlerin tahsili sırasında taksit dönemine ait taksit tutarının ödenip faizinin tamamının
ödenmesinin takibi için muhasebe birimince tahsilat belgesi üzerine idarenin faiz alacağının
saklı olduğuna ilişkin şerh konulur.

Öğrenim gideri borcunu ödeyemeyecek durumda olan borçlu ve kefiller, üzerine kayıtlı
menkul, gayrimenkul, bankada mevduat ve üçüncü şahıslardan alacak olmadığını belgeleri ile
ileri sürmeleri, daimi ikametgâh ettikleri ve nüfusa kayıtlı oldukları yer mülki idare amirlerin-
den aldıkları mali durumları ile ilgili bilgi ve belgeleri ile müracaat etmeleri halinde bu talepleri
üzerine borçlunun maddi durumu hakkında gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışma ya-
pılarak araştırılır. Varsa araştırma sonuçları ile birlikte borçlunun talebi hakkında görüş ve tek-
lifleri Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

Öğrenim gideri borcunun tahsilinden tamamen veya kısmen vazgeçilmesinde 659 sayılı
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen sınır ve usuller dahilinde işlem
tesis edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve

Maliye Bakanı birlikte yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

PAZAR ANALİZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme sektöründe etkin re-
kabet ortamının tesisi, korunması ve geliştirilmesini teminen gerçekleştirilen pazar analizlerine
ve etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilebilecek yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Etkin piyasa gücü: İşletmecinin, ilgili elektronik haberleşme pazarında, tek başına

ya da diğer işletmecilerle birlikte rakiplerinden, kullanıcılarından ve tüketicilerinden fark edilir
bir şekilde bağımsız olarak hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücü,

b) İlgili coğrafi pazar: İlgili işletmecilerin ürün veya hizmetlerine ilişkin arz ve talebin
gerçekleştiği, rekabet şartlarının yeterince homojen olduğu ve komşu alanlardaki söz konusu
şartların yeterli derecede farklı olması nedeni ile ayırt edilebilir nitelikte olduğu alanı,

c) İlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir elek-
tronik haberleşme hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğer elektronik haber-
leşme hizmetlerinden oluşan pazarı,

ç) İlgili ürün/hizmet pazarı: Fiyatları, kullanım amaçları ve işlevsel özellikleri ile reka-
bet koşulları veya arz talep yapısı açısından birbirleriyle değiştirilebilir ya da ikame edilebilir
ürünleri/hizmetleri,

d) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

e) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
f) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu
ifade eder.
Pazar analizinde uyulacak ilkeler

MADDE 4 – (1) İlgili pazarlarda yapılacak pazar analizlerinde aşağıdaki ilkeler göze-
tilir:

a) Teknolojik tarafsızlık,
b) Şeffaflık,
c) Aksini gerektiren objektif nedenler dışında ayrım gözetmeme,
ç) Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması ve korunması,
d) İleriye dönük bakış açısı ile yapılması ve müteakip pazar analizine kadarki süreci

kapsaması.
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İKİNCİ BÖLÜM
Pazar Analizi Süreci, İlgili Pazarın Tanımlanması ve İlgili Pazarda

Düzenleme Gereksinimi

Pazar analizi süreci
MADDE 5 – (1) Kurum resen ya da en az bir işletmecinin gerekçeli talebi üzerine pazar

analizi yapabilir.
(2) Kurum tarafından ilgili pazarlara ilişkin yapılan pazar analizleri en geç üç (3) yılda

bir tekrarlanır.
(3) Kurum, bu Yönetmeliğin 10, 11, 12 ve 13 üncü madde hükümleri saklı kalmak kay-

dıyla pazar analizleri ile getirilen tanım, kapsam ve yükümlülükler dahil olmak üzere pazar
analizi dokümanlarının geçerlilik süresini, konuya ilişkin objektif nedenlere dayalı gerekçelerini
belirtmek kaydıyla 3 yıla kadar uzatabilir.

(4) Pazar analizi süreci aşağıdaki aşamaları içerir:
a) İlgili pazarın tanımlanması,
b) İlgili pazardaki düzenleme gereksiniminin incelenmesi,
c) İlgili pazardaki rekabet seviyesinin analiz edilmesi,
ç) İlgili pazardaki etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesi ve
d) İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olduğu tespit edilen işletmecilere ilişkin ge-

tirilecek yükümlülük veya yükümlülüklerin belirlenmesi.
(5) Kurum pazar analizlerini yürütürken:
a) İşletmecilerden pazar analizlerinin yürütülmesine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi

talep edebilir. İşletmeciler, talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi belirtilen kapsam ve şekilde
Kuruma sunmakla yükümlüdür.

b) Tüketici anketlerini, üçüncü taraflarca yürütülen çalışmalar ve incelemeler ile uluslararası
kıyaslamaları uygun olduğu ölçüde kullanabilir.

c) Pazar analizine yönelik soru formları hazırlayabilir ve bu formları Kurumun internet
sitesinde yayımlayabilir.

ç) 1 (Bir) aydan az olmamak üzere belirlenecek bir süre zarfında Rekabet Kurumu ve
kamuoyu görüşlerine başvurur ve bu görüşleri Kurumun internet sitesinde yayımlayabilir.

İlgili pazarın tanımlanması
MADDE 6 – (1) İlgili pazar; ilgili ürün/hizmet pazarı ile ilgili coğrafi pazar boyutları

belirlenmek suretiyle tanımlanır.
(2) İlgili ürün veya hizmet pazarı tanımlanırken aşağıdaki unsurlar uygun olduğu ölçüde

dikkate alınır:
a) Kullanıcılar tarafından ürün veya hizmetlerin işlevsellik açısından aynı amaçlarla

kullanılma imkânı,
b) Ürün veya hizmetlerin tarife/fiyat açısından birbirine ikame edilebilme imkânı,
c) Kullanıcıların bir ürün veya hizmetten diğerine geçerken karşılaşacakları geçiş ma-

liyetlerinin nicelik ve niteliği,
ç) Kullanıcıların ve işletmecilerin davranış ve eğilimleri,
d) Ürün veya hizmetlerle birleştirilerek sunulan diğer ürün veya hizmetler ile talep açı-

sından bunlarla birlikte kullanılmak durumunda olan yardımcı ürün veya hizmetler,
e) İkame edilebilir ürün veya hizmetlere ilişkin geçmişte görülen tarife/fiyat değişimleri

ile tarife şartları,
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f) Kullanıcıların/işletmecilerin ürün veya hizmetlere ilişkin geçici olmayan küçük ancak
belirgin bir fiyat artışına karşılık olarak verecekleri muhtemel tepkiye ilişkin tespit ve/veya ön-
görüler,

g) Potansiyel işletmecilerin geçici olmayan küçük ancak belirgin bir fiyat artışı karşı-
sında makul bir süre içerisinde ilgili pazara girme olasılığı ve pazara giriş önündeki yapısal ve
hukuki engeller,

ğ) Potansiyel veya mevcut işletmecilerin ilgili pazar içinde değerlendirilen ürün veya
hizmetlerin sunumu için gereken unsurların bir kısmına sahip olması durumunda söz konusu
işletmecilerin ilgili pazarda kârlı bir biçimde faaliyet gösterebilme imkânı.

(3) İlgili coğrafi pazar; yerel, bölgesel veya ulusal boyutta tanımlanabilir. İlgili coğrafi
pazarın tanımlanmasında talep ve arz ikamesinin incelenmesi çerçevesinde aşağıdaki unsurlar
dikkate alınır:

a) İşletmecilerin elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirildikleri alan,
b) İşletmecinin fiili olarak hizmet sunduğu alan, şebekesinin kapsamı ve potansiyel ola-

rak diğer alanlarda hizmet sunabilme imkânı,
c) Ürün veya hizmetlerin sunum koşullarının coğrafi kapsama göre gösterdiği benzer-

likler,
ç) Kullanıcıların yerel, bölgesel ya da ulusal çaptaki tercihleri ve coğrafi alana dayalı

fiyat farklılaştırması gibi talep koşulları.
(4) Kurum, arz ve talep yönlü özellikleri dikkate alarak ilgili pazar kapsamındaki ürün,

hizmet, altyapı ve benzeri hususları göz önünde bulundurmak suretiyle farklı alt pazarlar (sub-
market) tanımlayabilir.

İlgili pazarda düzenleme gereksinimi
MADDE 7 – (1) Pazar analizi sürecinde ilgili pazarın düzenleme gereksinimine aşağı-

daki koşulların birlikte gerçekleşmesi durumunda karar verilerek, pazar analizi sürecine devam
edilir.

a) Pazara giriş önünde yüksek ve geçici olmayan engel veya engellerin olması,
b) Pazar yapısının belirli bir dönem içinde kendiliğinden rekabetçi yapıya kavuşacağının

beklenmemesi,
c) Rekabet hukuku kurallarının tek başına uygulanmasının pazar aksaklıklarını gider-

mede yetersiz olması.
(2) Bu maddenin ilk fıkrasında belirtilen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin tes-

pitinde Kurum tarafından toptan düzeyde getirilen yükümlülüklerin perakende düzeyde reka-
betin tesisine yönelik etkisi de göz önünde bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rekabet Seviyesinin Analizi ve Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesi

Rekabet seviyesinin analizi
MADDE 8 – (1) İlgili pazarda bir veya birden fazla işletmeci ayrı ayrı etkin piyasa gücüne

sahip olabileceği gibi birden fazla işletmeci de birlikte etkin piyasa gücüne sahip olabilir.
(2) İlgili pazarda faaliyet gösteren bir veya birden çok işletmecinin ayrı ayrı etkin piyasa

gücüne sahip olması ve/veya birden fazla işletmecinin birlikte etkin piyasa gücüne sahip olması
durumunda bu pazarda etkin rekabetin bulunmadığı kabul edilir.
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Etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesi
MADDE 9 – (1) İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesinde,

işletmecilerin sahip olduğu pazar payları öncelikli kriter olarak kullanılır. Pazar paylarının tes-
pitinde ilgili pazarın özelliklerine göre; gelir, abone sayısı, kullanıcı sayısı, trafik miktarı, iletim
kapasitesi, iletim hattı sayısı gibi veriler uygun ve mevcut olduğu ölçüde kullanılır.

(2) İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesinde, pazar payı-
nın yanında aşağıda yer alan kriterler uygun olduğu ölçüde dikkate alınır:

a) Kolayca tekrarlanamayan altyapıların kontrolü,
b) Teknolojik avantajlar veya teknolojik üstünlük,
c) Dengeleyici alıcı gücünün düşüklüğü veya olmaması,
ç) Finansal kaynaklara veya sermaye piyasalarına kolay ve ayrıcalıklı erişim imkânı,
d) Ürün veya hizmet çeşitliliği,
e) Ölçek ekonomisi,
f) Kapsam ekonomisi,
g) Dikey bütünleşme,
ğ) Gelişmiş dağıtım ve satış ağları,
h) Potansiyel rekabetin olmaması,
ı) Genişleme önündeki engeller.
(3) İşletmecinin ilgili pazarda diğer işletmecilerle birlikte etkin piyasa gücüne sahip ol-

duğunun belirlenmesinde aşağıdaki kriterler uygun olduğu ölçüde dikkate alınır:
a) Düşük talep esnekliği,
b) Benzer pazar payları,
c) Yüksek yapısal ya da hukuki giriş engelleri,
ç) Kolektif olarak anlaşma yapmayı reddeden dikey bütünleşme,
d) Dengeleyici alıcı gücü eksikliği,
e) Potansiyel rekabet eksikliği,
f) Pazarın olgunluk seviyesi,
g) Talep yönünde durgun veya düşük büyüme,
ğ) Homojen ürün veya hizmetler,
h) Maliyet yapılarındaki benzerlik,
ı) Teknolojik olgunluk ve yenilikçiliğin olmaması,
i) Atıl kapasitenin olmaması,
j) İşletmeciler arasındaki resmî veya gayri-resmî bağlantılar,
k) Ticari davranışlara karşılık verme mekanizmaları ve fiyat paralellikleri,
l) Fiyat rekabetinin olmaması veya düşük olması.
(4) İşletmecinin ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olması, pazar yapıları nedeniyle

yakın ilişkili olduğu diğer bir pazarda etkili faaliyetler yürütmesine ve bu sayede pazar gücünü
artırmasına imkân sağlıyorsa, söz konusu işletmecinin yakın ilişkili olduğu diğer ilgili pazarda
da etkin piyasa gücüne sahip olduğuna karar verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilere Yükümlülüklerin Getirilmesi, Farklılaştırılması,

Değiştirilmesi ve Kaldırılması

Yükümlülüklerin getirilmesi
MADDE 10 – (1) İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilecek yü-

kümlülüklerin amaca uygun, orantılı ve sorunun kaynağına yönelik olması esastır.
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(2) Kurum, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere, ilgili mevzuattaki
hükümler saklı kalmak üzere, aşağıda yer alan yükümlülüklerden birini, birkaçını veya tama-
mını getirir:

a) Erişim ve/veya arabağlantı sağlama,
b) Şeffaflık,
c) Ayrım gözetmeme,
ç) Referans erişim ve/veya arabağlantı tekliflerinin yayımlanması,
d) Hesap ayrımı,
e) Tarife kontrolüne tabi olma,
f) Maliyet muhasebesi,
g) Asgari kiralık hat gurubu hizmetini sunma,
ğ) Ortak yerleşim ve
h) Tesis paylaşımı.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler etkin piyasa gücüne sahip

işletmecilere getirilirken ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer verilen yöntemler esas alına-
bileceği gibi bu maddenin birinci fıkrası dikkate alınarak başka yöntemler de belirlenebilir.

(4) Kurum, biri diğerinin temel girdisi niteliğinde olan hizmetlerin veya dikey bütünleşik
pazarların toptan veya perakende yönüne ilişkin gerçekleştirdiği pazar analizleri kapsamında
etkin piyasa gücüne sahip olduğu tespit edilen işletmecilere aşağı/yukarı yönlü olarak bu mad-
denin ikinci fıkrasında sıralanan yükümlülüklerden birini, birkaçını veya tamamını getirebilir.

(5) Kurum, mevcut ya da muhtemel bir rekabet sorununun çözümüne yönelik olarak
ilgili pazar analizini yenilemeksizin; konuya ilişkin objektif nedenlere dayalı gerekçelerini be-
lirtmek suretiyle ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmeciye ilave yükümlülük
veya yükümlülükler getirebilir.

Yükümlülüklerin farklılaştırılması

MADDE 11 – (1) Aynı veya farklı pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletme-
ciler arasında yükümlülükler açısından farklılaştırma yapılabileceği gibi ilgili pazarın farklı alt
pazarlarında yer alan ürün, altyapı ve hizmetler bakımından etkin piyasa gücüne sahip olan iş-
letmeci ya da işletmecilere yönelik farklılaştırma da yapılabilir. Farklılaştırma, işletmecilere
ilgili pazarda getirilebilecek yükümlülüklerin seçimi veya seçilmiş olan yükümlülüklerin uy-
gulama detaylarının farklılığı şeklinde olabilir.

Yükümlülüklerin değiştirilmesi ve kaldırılması

MADDE 12 – (1) Pazar analizi sonucunda ilgili pazarın yapısına göre, etkin piyasa gü-
cüne sahip işletmecilere getirilmiş olan mevcut yükümlülükler değiştirilebilir. İlgili pazarda
etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olmadığına karar verilmesi halinde işletmecilere bu Yö-
netmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan yükümlülükler getirilmeyerek, mevcut yükümlülükler
kaldırılır.

(2) Kurum, mevcut ya da muhtemel bir rekabet sorununun çözümüne yönelik olarak
ilgili pazar analizini yenilemeksizin; konuya ilişkin objektif nedenlere dayalı gerekçelerini
açıklamak suretiyle ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmecinin mevcut yüküm-
lüklerinde değişiklik yapabilir ya da söz konusu yükümlülükleri kaldırabilir.
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Yükümlülüklere ilişkin diğer hususlar
MADDE 13 – (1) Kurum, yükümlülüklere ilişkin başlangıç, değiştirme ve son bulma

tarihlerini belirleyebilir.
(2) Kurum, yükümlülüklerin değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda geçiş sürecinin

sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen belirli bir süre öngörebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yayımlama
MADDE 14 – (1) Kurum, pazar analizlerine yönelik kamuoyu görüşü alınmasına ilişkin

dokümanları, kamuoyu görüşleri sonrası değerlendirmeleri içeren dokümanları ve pazar ana-
lizleri sonucunda getirilen yükümlülükleri ihtiva eden nihai pazar analizi dokümanlarını internet
sitesinde yayımlar.

İdari yaptırım ve tedbirler
MADDE 15 – (1) İşletmecilerin bu Yönetmelik hükümlerini ihlal etmeleri halinde

5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Ta-
rafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hak-
kında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında, rekabetin tesisi ve korunması için veya rekabeti en-
gelleyici, bozucu, kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik yapılan düzenlemelerin veya
getirilen yükümlülüklerin ihlal edildiğine ya da rekabetin engellendiği, bozulduğu yahut kısıt-
landığına dair işletmeciler tarafından Kuruma yapılacak başvurularda, asgari aşağıdaki husus-
lara yer verilir:

a) Ticari unvanı ve adresi,
b) Hangi altyapıyı/hizmeti sunmak üzere yetkilendirildiği,
c) Başvuru konusu,
ç) Konuya ilişkin ilgili işletmeci davranışları,
d) Hangi mevzuat hükmünün ihlal edildiği,
e) Nihai talep.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 1/9/2009 tarihli ve 27336 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elek-

tronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu İşletmecilere
Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 17 – (1) İlgili mevzuatta 1/9/2009 tarihli ve 27336 sayılı Resmî Gazete'de

yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu
İşletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar,
bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BOLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikle geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,
c) Merkez (METGEM): Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5  – (1) Merkezin amacı; dünyada en genç nüfusa sahip ülkelerden biri olan

Ülkemizde, mesleki teknik eğitim konusunda ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan kaliteyi uluslar-
arası bir nitelikle sağlamak, yeni meslek tanımlarına adapte olabilen bir yaklaşım sunarak bu
konuda ulusal ve uluslararası araştırmalarla edinilen tüm bilgi, deneyim ve çözüm modellerini
toplumun hizmetine sunmak, ülkemizde mesleki ve teknik eğitim konularında bir standardi-
zasyon ve topyekün gelişimi sağlamak, kurumların yetkinlik ve uygunluklarının bir akreditas-
yon sürecinden geçirilmesi için bir yapı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ula-

şabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, pro-

jeler yürütmek, yayımlar yapmak.
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b) Ulusal ve yabancı akademik kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve araştırma ku-
rumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.

c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulun-
mak.

ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkin-
liklere katkıda bulunmak.

d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayımlamak,
bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

e) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve
özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

f) Üniversite olanaklarından yararlanarak veri tabanları hazırlamak.
g) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yö-

neltmek ve araştırmalarına destek vermek.
ğ) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları

oluşturmak.
h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel ku-

rum ve kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.
ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak.
i) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayınlar

yapmak.
j) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordi-

nasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b)Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8  – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan
Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında buluna-
maması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlendir-
mesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür
Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bu-
lunmadığı zaman Yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardım-
cısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9  – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a ) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

Merkezin idari işlerini yönetmek.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
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d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantıya
geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası ze-
minde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10  – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve

Müdürün teklifi üzerine Üniversitede çalışanlar arasından Rektörce önerilecek altı aday ara-
sından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye ile birlikte toplam beş üye-
den oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Senato tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten
ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitede çalışanlar arasından Rektörce öneri-
lecek iki aday arasından Senato tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine
görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür
tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve
sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çok-
luğuyla alınır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, müdür yardımcısı veya Müdürün görevlen-
direceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11  – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde ve Genel Kurul

kararları doğrultusunda, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar
almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmektir.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin Yönetim Kurulunca, birimin faaliyetleri

alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından
seçilen en fazla 30 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden

yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağıra-
bilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13  – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde be-

lirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini, Yönetim
Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE LİDERLİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (LİDERİM): Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitelerde liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla bilimsel konferanslar ve

seminerler düzenlemek.
b) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla kişilere ihtiyaç

duyulan alanlarda liderlik, yöneticilik, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve benzeri konularda
eğitim programları düzenlemek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi halinde danışmanlık,
koçluk ve mentorluk hizmetlerini yürütmek.

ç) Yurt içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal
ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.
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d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi halinde Merkezin so-
rumluluk alanına giren konularda araştırmalar yapmak.

e) Liderliğe yönelik eğitimlerin, bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir ağ (network)
oluşturmak.

f) Liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacı ile ilgi alanına giren konularda prog-

ramlar düzenlemek ve proje işbirlikleri yürütmek.
b) Yükseköğretim, ekonomi, sanayi ve benzeri alanlarda kadın liderliğinin geliştiril-

mesine yönelik çalışmalar yürütmek.
c) Liderlik ve yönetim süreçleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının

çalışmalarına katkıda bulunmak, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak.
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi üzerine araştırmalar

yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmek.
d) Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içe-

risinde  sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b)Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü
hallerde Müdürü değiştirebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevinin başında bulunamaya-
cağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet

eder.
Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uy-

gulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uy-

gulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerle işbirliği yapmak.
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d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait
çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden
oluşur.

(2) Yönetim Kurulunda, Müdürü ve yardımcıları dışındaki üyelerin görev süresi üç yıl-
dır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin ye-
rine, aynı usul ve esaslarla yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık olmak
üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programların hazırlanması ve planlanması, programlara

katılım koşullarını belirlemek.
b) Yürütülecek faaliyetlere ilişkin destek sağlayacak birimlerle, öğretim elemanlarıyla

ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek ve Müdüre sunmak.
d) Düzenlenecek programlar ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi

ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir

fakülte dekanı, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün Müdüre bildireceği öğ-
retim elemanları arasından en fazla dört ve Üniversite dışından (özel/kamu kurum ve kuruluşları
ile sivil toplum kuruluşları) en fazla dört (4) kişi olmak üzere toplam dokuz   üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona eren
üyenin yerine, aynı usulle yeni bir görevlendirme yapılır.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda Yönetim

Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim
Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca
onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-
ğerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur
ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/22)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Hindistan ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli poliesterlerden tekstüre

iplikler için 27/6/2000 tarih ve 24092 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/7) ile yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin,

21/12/2006 tarih ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-

lenmesine İlişkin Tebliğ (2006/31) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS)

sonucunda uygulanmasına devam edilmesi uygun görülmüştür.

(2) Uygulanmakta olan bahse konu önlemlerin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden

önce, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci

fıkrası hükmünce 24/12/2010 tarih ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Hak-

sız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/30) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalka-

cağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle des-

teklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(3) Yerli üretim dalı adına hareket eden Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB)

tarafından Hindistan ve Tayvan menşeli ürünler için uygulanmakta olan dampinge karşı önle-

min sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı iddiası

ile yapılan başvuru üzerine 29/11/2011 tarih ve 28127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2011/22) ile başlatılan NGGS, T.C.

Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütü-

lerek tamamlanmıştır.

(4) Güney Kore’ye yönelik önlem, 5 yıllık süre sonunda yürürlükten kalkmıştır.

Kapsam

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri

çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca başvuru, yerli üretim dalı adına

yapılmış ve bu bağlamda başvuruda bulunan üreticilerin yerli üretim dalını temsil niteliğini

haiz oldukları anlaşılmıştır. Soruşturma esnasında bu tespiti değiştirecek herhangi bir somut

bilgi alınmamıştır.

27 Kasım 2012 – Sayı : 28480                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, ilgili soru formları, soruşturma açılış

Tebliği ve başvurunun gizli olmayan özetine ulaşmalarını sağlamak için, söz konusu ürünün
tespit edilen ithalatçılarına, Hindistan ve Tayvan’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ay-
rıca anılan ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla Hin-
distan’ın Ankara Büyükelçiliği ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonuna soruşturma açılışına
ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış
olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır. Ayrıca, ilgili taraflardan
alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine su-
nulmak üzere hazır tutulmuştur.

(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerek-
tiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Ayrıca, soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine
soru formu gönderilen ithalatçı firmaların 10’undan cevap alınmıştır.

(5) Üretici-ihracatçı soru formuna cevap veren ve soruşturma süresince işbirliğinde bu-
lunan üretici-ihracatçı firmalar, Hindistan’da yerleşik Reliance Industries Ltd, Indorama
Synthetics (I) Ltd, Supertex Inc., Welspun Syntex Ltd., Sanathan Textiles Pvt Ltd, JBF Indus-
tries Ltd, Dodhia Synthetics Ltd, Alok Industries ve Modern Petrofils’dir. Shubhalakshmi Pol-
yesters Ltd. firması tarafından gönderilen yanıtın değerlendirilmesi neticesinde firmanın soru
formunu önemli ölçüde yanıtsız bıraktığı anlaşıldığından adı geçen firma işbirliğine gelmemiş
sayılmıştır.

(6) Soru formuna yanıt verme süresinin sona ermesinden sonra soru formuna yanıtını
gönderen Wellknown Polyester Ltd. firmasının yanıtları değerlendirilmeye alınmamış, adı ge-
çen firma işbirliğine gelmemiş sayılmıştır.

(7) Tayvan’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan işbirliğine gelen olmamıştır.
(8) Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, soruşturma sonucundaki belirlemelere esas

teşkil eden bilgi, belge ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim işbirliğinde bulunan ithalat-
çılar, Hindistan’da yerleşik üretici/ihracatçılar ile söz konusu ülkelerin resmi temsilciliklerine
iletilmiş olup karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul süre tanınmıştır.

(9) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren nihai bildirim; soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile
soruşturma sırasında görüş bildiren üretici/ihracatçılar, ithalatçılar ve yerli üretim dalına iletil-
miştir. Nihai bildirime ilişkin kendisine bildirim yapılmış olan 2 üretici/ihracatçı ve 4 yerli üre-
tici firmadan nihai bildirimde yer alan hususlara ilişkin görüş alınmıştır.

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

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, yerli üreticilerden Kor-

teks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Bursa’da bulunan üretim tesislerinde yerinde doğru-
lama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
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Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-
vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2009–
30/9/2011 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün Hindistan ve Tayvan menşeli 5402.33 güm-
rük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan poliesterlerden tekstüre ipliklerdir.

(2) Yerli üretim dalı tarafından üretilen poliesterlerden tekstüre iplikler ile soruşturma
konusu ülkeler menşeli poliesterlerden tekstüre ipliklerin benzer ürün olduğu tespiti mevcut
önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruşturmada (esas soruşturmada) yapılmıştır. Bu so-
ruşturmada ise gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkelerden
Türkiye’ye ihraç edilen poliesterlerden tekstüre ipliklerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri,
kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri
açısından benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair herhangi
bir görüş alınmamıştır.

(3) Bu nedenle, Hindistan ve Tayvan menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim
dalı tarafından üretilen poliesterlerden tekstüre ipliklerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini
korumaktadır.

(4) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas
olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Güm-
rük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler
bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Devam Etmesi veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel

Genel

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma kapsamında
yeni damping marjı hesaplanmamış, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam
etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tayvan

Önleme tabi ülkede sektörün durumu ve kapasite fazlası

MADDE 9 – (1) Polyester ve Hammaddeler (Polyester & Raw Materials-PCI) dergi-
sinin Şubat 2011 sayısında, Tayvan polyester sanayinin 2010 yılında parlak bir dönem geçirdiği
ve yaklaşık 300.000 tonluk üretim artışı ile yıllık 2.800.000 tonluk bir üretim miktarına ulaştığı
ifade edilmektedir. Her ne kadar bu veri iplik haricindeki sektörleri de içeriyor olsa da bu üretim
artışının tüm sektörlerde görülen büyümeden kaynaklandığı da belirtilmektedir.
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(2) Derginin aynı sayısında, polimer üretiminde 2011 yılında da 200.000 tonluk bir ar-
tışın muhtemel olduğu ifade edilmekte ve bu artışın Lea Lea ve Far Eastern gibi firmaların üre-
timlerindeki artıştan kaynaklanacağı ifade edilmektedir. Her iki firma da tekstürize iplikte Tay-
van’da yerleşik üretici/ihracatçılar arasında yer almaktadır. Derginin Mart 2011 sayısında da
2011 yılındaki polyester üretim kapasitesindeki artışın son on yılın en büyük kapasite artışı
olacağı ifade edilmektedir.

(3) PCI dergisinin Haziran 2011 sayısında ise aralarında Tayvan’ın da bulunduğu iplik
ihracatçısı ülkelerin Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ihracat nedeniyle ihraç
pazarlarında ciddi bir rekabet sorunuyla karşılaşabileceği ifade edilmektedir.

(4) Chemical Fiber International dergisinin Mart 2010 sayısında ise Tayvan’da yerleşik
Nan-Ya firmasının polyester iplik üretiminde dünyanın en büyük dokuzuncu firması konumun-
da olduğu ifade edilmektedir. Dergide ayrıca tekstüre iplik makinelerinin dünya sevkiyat ra-
kamları da verilmiştir. Buna göre Tayvan 2007’de 2.040, 2008 yılında 2.568 ve 2009 yılında
da 2.040 adet tekstüre iplik makinesi almıştır. Bu çerçevede, Tayvan 2009 yılında dünyada ya-
pılmış olan tekstüre iplik makinesi yatırımlarının %8’ini gerçekleştirmiş olup yatırım yapan
ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer almaktadır.

(5) Bununla beraber, Tayvan’ın Uluslararası Ticaret Merkezi’nden (International Trade
Center-ITC) derlenen 2010 yılı ihracat istatistiklerine bakıldığında adı geçen ülkenin 161.467
tonluk tekstüre iplik ihracatı ile dünya ihracatı içerisinde %12’lik payla üçüncü sırada yer aldığı
görülmektedir. Bu veri Tayvan’ın önlem konusu üründeki kurulu kapasitesinin ve ihracat ye-
teneğinin önemli bir göstergesi niteliğindedir.

Önleme tabi ülkenin diğer ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 10 – (1) ITC verilerine göre, Tayvan’ın en çok ihracat yaptığı ülkelerin ba-
şında ÇHC, Japonya ve Vietnam gelmektedir. Tayvan’ın Japonya’ya yapmış olduğu ihracat
2009 yılında 16.211 ton iken 2011 yılında 23.072 tona yükselmiştir. Öte yandan, Vietnam’a
yapılan ihracat 2009 yılında 24.698 ton iken bu rakam 2011 yılında 22.138 tona düşmüştür.
ÇHC’ye yapılan ihracatta ise ciddi bir düşüş yaşanmış olup 2009 yılında 34.886 ton olan teks-
türe iplik ihracatı 2011 yılında 23.884 tona düşmüştür. Tayvan’ın toplam tekstüre iplik ihracat
rakamlarına bakıldığında ise, 2009 yılında 190.752 ton olan ihracatın 2011 yılında 148.376
tona düştüğü gözlemlenmektedir. 2007-2011 yılları arasındaki dönemde Tayvan’ın toplam ih-
racatı %51 oranında gerileyerek 223.424 tondan 148.376 tona gerilemiştir. İhracatta yaşanan
bu gerilemenin Tayvan’da ciddi düzeyde bir atıl kapasite sorununa yol açtığı değerlendiril-
mektedir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 11 – (1) Türkiye Avrupa Birliği (AB)’nin en önemli tekstil tedarikçilerinden
biri olup makine parkı ve yatırımları ile tekstil ve hazır giyimde dünyadaki önemli ülkelerden
biri olmaya devam etmektedir. Ayrıca, başta ÇHC olmak üzere Uzak Doğu’daki diğer önemli
tekstil üreticilerinin hammadde üretimlerini arttırarak kendi kendine yeterli hale gelmeye baş-
lamasıyla uluslararası rekabet zorlaşmış, daralan yurtdışı pazar payları bu ülkelerdeki üretici-
lerin daha rekabetçi fiyatlandırma politikaları benimsemelerine yol açmıştır. Bu nedenle, Tay-
van için AB pazarına yakınlığı ve önemli bir tekstil ve hazır giyim tedarikçisi olması nedeniyle
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Türkiye pazarının önemini koruduğu, bütün bunların yanı sıra, Türkiye pazarının rekabet şart-
larının, dağıtım ve pazarlama kanallarının Tayvanlı üretici/ihracatçılar tarafından iyi bilinme-
sinin Türkiye’yi bu üretici/ihracatçılar için cazip kıldığı değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen fiyat unsuru
MADDE 12 – (1) Yerli üretim dalı yaygın olarak kullanılan bir teknoloji ile üretim

yapmakta olup ithalatçı firmalara gönderilen soru formlarına gelen cevaplardan yerli ürün ile
önlem konusu ürün arasında kalite yönünden bir fark bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, it-
halatçı firmalardan gelen cevaplardan anlaşıldığı üzere talebi etkileyen ana unsurun rekabet
avantajı elde etmek amacıyla fiyat olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Dampingli ihracatın fi-
yatlarını etkileyen ana unsur ise dünyada aynı olan hammadde fiyatları ve artan rekabet orta-
mıdır. Tayvan’ın toplam ihracatındaki azalma ile birlikte kapasite kullanım oranını etkin bir
seviyede tutma sorunuyla karşılaşması nedeniyle, hammadde fiyatlarının sabit kalması duru-
munda bu ülkenin pazar payını arttırabilmek ve mevcut pazar payını koruyabilmek adına fi-
yatlarını arttırma kabiliyetinin zayıflayacağı ve bu koşulların Tayvanlı üreticileri dampingli ih-
racat yapmaya yönelteceği değerlendirilmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 13 – (1) Mevcut önleme esas teşkil eden soruşturma esnasında tespit edilen

damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını
yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruş-
turma sırasında Tayvanlı üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjları CIF be-
delin %9,9’u ile %28,6’sı arasında değişen önemli düzeylerdedir.

Diğer ülkelerce uygulanmakta olan dampinge karşı önlemler
MADDE 14 – (1) Tayvan’a karşı Arjantin tarafından 14/5/2010 tarihinden itibaren FOB

bedelin %6,7’si oranında dampinge karşı vergi uygulanmaktadır. Bu önlem, Tayvan’ın sadece
ülkemize değil diğer ülkelere de dampingli ihracat yaptığını ve yukarıdaki değerlendirmelerin
tutarlı olduğunu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda benzer eğilimin devam etmesinin
muhtemel olduğunu ortaya koymaktadır.

İşbirliğinin olmaması
MADDE 15 – (1) Türkiye’ye yapılan ihracatın devam etmesine karşın soruşturma sı-

rasında gönderilen soru formlarına yanıt alınmamış olması önlemin yürürlükten kalkması ha-
linde dampingli ihracatın devam etmesinin veya yeniden ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu
göstermektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hindistan

Önleme tabi ülkede sektörün durumu ve kapasite fazlası
MADDE 16 – (1) PCI dergisinin Şubat 2011 sayısında Hindistan polyester sanayinin

yüksek talep nedeniyle 2010 yılında güçlü bir büyüme kaydettiği ve 500.000 tonun üzerinde
bir üretim artışının yaşandığı ifade edilmekte, 2011 yılında da büyümenin devam etmesinin
beklendiği belirtilmektedir. Derginin Haziran 2011 sayısında da Hindistan’ın polyester üretim
kapasitesinde yıllık bazda 400.000 tonluk bir artışın yaşandığı, 2011’in ikinci yarısında ÇHC
ile birlikte toplam kapasite artışının bir milyon tondan fazla olacağı kaydedilmektedir. Bu kapasite
artışının büyük kısmının ise polyester iplik üretimine yönelik olduğu ifade edilmektedir.
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(2) Reliance firması nihai bildirime ilişkin yanıtında, yukarıda kullanılan verilerin teks-

türe iplik üretimine özgü olmadığını belirterek polyester sektörünün tamamına ilişkin veriler

kullanılarak değerlendirme yapılmasına itiraz etmiştir. Bununla beraber, nihai bildirimde yer

verilen yukarıdaki rakamlar Hindistan’daki polyester sanayinin gelişimini göstermesi bakı-

mından önem arz etmektedir. Öte yandan, nihai bildirimde de ifade edildiği üzere söz konusu

sektör verilerinin önemli bir kısmının polyester iplik üretiminden kaynaklandığı görülmektedir.

Dolayısıyla, polyester sanayine ilişkin olsa da söz konusu verilerin polyester iplik üretimindeki

büyüme eğilimini de yansıttığı düşünülmektedir.

(3) Öte yandan, Chemical Fiber International dergisinin Mart 2010 sayısında ise Hin-

distan’da yerleşik Reliance firmasının dünyanın en büyük polyester iplik üreticisi olduğu ifade

edilmektedir. Dergide yer alan verilere göre Reliance firmasının Hindistan’da gerçekleştirdiği

yıllık üretim miktarı 2010 yılında 830.000 ton seviyesindedir. Derginin Ekim 2010 sayısında

ise Hindistan’ın tekstüre etme ünitesi (spindle) ithalatında ÇHC’den sonra dünyada ikinci sırada

yer aldığı belirtilerek, Hindistan’ın 2007 yılında 57.328 adet, 2008 yılında 45.060 adet ve 2009

yılında ise 41.552 adet spindle tedarik ettiği ifade edilmektedir. Buna göre Hindistan’ın dünya

spindle sevkıyatlarındaki payı %16 seviyesindedir. Bu oran Hindistan’daki yatırımların bü-

yüklüğünü göstermesi açısından önem arz etmektedir.

(4) Ayrıca, Hindistan’ın ITC’den derlenen 2010 yılı ihracat istatistiklerine bakıldığında

adı geçen ülkenin 199.848 tonluk ihracatı ile dünya ihracatı içerisinde %15’lik payla ikinci sı-

rada yer aldığı görülmektedir.

(5) Welspun firması nihai bildirime ilişkin yanıtında, nihai bildirimde ilgili taraflardan

alınan veriler yerine üçüncü taraflardan elde edilen verilerin kullanılmasına itiraz etmiştir. Buna

karşılık, önleme tabi ülke genelinde sektörün durumu ve kapasite fazlasına ilişkin doğru bir

değerlendirme yapılabilmesi için güvenilir, tüm taraflarca ulaşılabilir ve bağımsız kaynaklardan

derlenen verilerden yararlanılmasının uygun olduğu düşünülmektedir.

Önleme tabi ülkenin diğer ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 17 – (1) ITC’den derlenen veriler ışığında Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı

ülkelerin başında, Brezilya, Türkiye, Meksika ve Peru gelmektedir. Hindistan’ın 2007 yılından

2010 yılına kadar olan dönemde bu ülkelere yapmakta olduğu ihracatı arttırdığı, bununla be-

raber söz konusu ihracatın ortalama birim fiyatlarının Türkiye’ye yapılan dampingli ihracatın

birim fiyatlarının altında olduğu ve adı geçen ülkelere gerçekleştirilen ihracatın önemli oran-

larda artış gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda, Hindistan’ın 2010 yılında Brezilya’ya yap-

tığı ihracat 2007 yılında gerçekleştirdiği ihracata oranla %246 artarken Meksika ve Peru’ya

yaptığı ihracat ise sırasıyla %88 ve %427 oranlarında artmıştır.

(2) Welspun firması nihai bildirime ilişkin yanıtında, bahse konu ülkelere yapılan ihra-

cata ilişkin yukarıda belirtilen rakamların Hindistan’da yerleşik bütün firmaların ihracatına yö-

nelik olduğunu ve kendi firmalarının ihracatına ilişkin durumu yansıtmadığını belirtmiştir.

Buna karşılık, söz konusu değerlendirmeler firma bazında yapılmamakta olup genel olarak

Hindistan’ın bahse konu ürüne ilişkin ihracat performansını yansıtma amacını taşımaktadır.
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(3) Diğer yandan, Reliance firması soru formuna verdiği yanıtta öncelikle iç piyasaya
odaklandıklarını ve birçok ülkeye ihracat yapabilme imkanlarını arttırmayı planladıklarını ifade
etmektedir. Bu durum Hindistan’ın istediği takdirde ihracatını arttırabileceği anlamına gelmekte
olup önlemin yürürlükten kalkmasıyla Türkiye’ye yapılan ihracatın artmasının muhtemel ol-
duğunu göstermektedir.

Türkiye pazarının önemi
MADDE 18 – (1) Türkiye AB’nin en önemli tekstil tedarikçilerinden birisi olup makine

parkı, yatırımları ve yurtdışındaki kalite imajı ile tekstil ve hazır giyimde dünyadaki önemli
ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Reliance firması gibi Hindistan’ın ve dünyanın en
büyük tekstüre iplik üreticisinin Türkiye’de çok sayıda acentesinin bulunması Türkiye pazarına
verdiği önemi göstermektedir. Bu durum, önlemin yürürlükten kalkması halinde Türkiye’ye
olan dampingli ihracatın artmasının muhtemel olduğuna işaret etmektedir.

Talebi etkileyen fiyat unsuru
MADDE 19 – (1) Yerli üretim dalı yaygın olarak kullanılan bir teknoloji ile üretim

yapmakta olup sektörün üretim kalitesi yönünden bir sıkıntısı bulunmamaktadır. İthalatçı soru
formlarına gelen cevapların değerlendirilmesinden talebi etkileyen ana unsurun fiyat ve uzun
vadeli satış imkanları olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Dampingli ihracatın fiyatlarını etki-
leyen ana unsur ise standart olan hammadde fiyatları ile artan rekabet ortamı olacaktır. Dünyada
özellikle artan yatırımlarla oluşan kapasite fazlası nedeniyle Hindistan’da yerleşik firmaların
maliyetlerin sabit kalması durumunda pazar paylarını arttırabilmek için fiyatlarını arttırmala-
rının güçleşeceğine işaret etmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 20 – (1) Mevcut önleme esas teşkil eden soruşturma esnasında tespit edilen

damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını
en iyi biçimde yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Buna
göre, esas soruşturma sırasında Hindistan’da yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen
damping marjları konulan vergi oranlarına eşit olacak şekilde %6,8 ile %20,3 arasında değişen
önemli düzeylerdedir.

(2) Welspun firması nihai bildirime verdiği yanıtında, soru formuna ayrıntılı olarak ce-
vap verdiğini ancak sunduğu verilerin kendisi için yeniden damping marjı hesaplamasında kul-
lanılmadığını ifade etmiştir. Firma sunduğu verilerin kullanılması halinde inceleme dönemi
boyunca damping marjının negatif olduğunun görüleceğini belirtmiş ve dampingin devam et-
mediğini dile getirmiştir.

(3) Bununla beraber, yürütülen soruşturma bir NGGS olduğundan dampingin varlığı
değil önlemin kalkması durumunda dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gel-
mesinin muhtemel olup olmadığı hususu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, dampingin be-
lirlenmesi bu değerlendirme için ihtiyari bir unsurdur ve Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsa-
mında bu soruşturmada damping belirlemesi yapılmasına gerek görülmemiştir.

Diğer hususlar
MADDE 21 – (1) Hindistan’da yerleşik Reliance firması tarafından nihai bildirime

ilişkin görüş belirtme süresinin sona ermesinden sonra sunulan görüşte yürütülen soruşturmanın
açılış aşamasında bir NGGS olarak ilan edilmesine rağmen daha sonra hiçbir yasal gerekçe
gösterilmeksizin ve ilgili taraflara haber verilmeksizin bir yeni ihracatçı soruşturmasını içerecek
şekilde kapsamının genişletildiğini öne sürmüştür.
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(2) Firma ayrıca, yürütüldüğünü öne sürdüğü yeni ihracatçı soruşturması sonunda esas
soruşturmada işbirliğinde bulunan firmaların verileri kullanılarak belirlenen damping marjının
yeni ihracatçı konumundaki firmalara da teşmil edildiğini iddia etmiştir. Firma, bu durumun
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) normlarına aykırılık teşkil ettiğini ve bu firmalar için ayrı
bir “yeni ihracatçı soruşturması” yürütülerek damping marjı hesaplanması gerektiğini öne
sürmüştür.

(3) Soruşturma açılış tebliğinde ve ilgili taraflara gönderilen tüm bildirimlerde de ifade
edildiği üzere söz konusu soruşturma bir NGGS’dir. Soruşturmanın hiçbir aşamasında hiçbir
firma için “yeni ihracatçı soruşturması” kapsamına girebilecek bir değerlendirme yapılmamıştır.

(4) Soruşturma kapsamında Hindistan’dan işbirliğine gelen üretici/ihracatçılar NGGS
kapsamında kendilerine gönderilen soru formlarına yanıt vermişlerdir. Söz konusu soru formları
Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen koşulların var olup olmadığını tespit etmeye yönelik
olmadığı gibi işbirliğine gelen hiçbir firmadan kendileri için bir yeni ihracatçı soruşturması
açılması yönünde Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtildiği şekilde yazılı bir talep alınma-
mıştır. Dolayısıyla soruşturmanın kapsamının iddia edildiği gibi genişletilmesi ve bir “yeni ih-
racatçı soruşturmasına” dönüştürülmesi söz konusu değildir.

(5) Reliance firması ayrıca, zarara ilişkin değerlendirmenin üç yıllık dönemi kapsama-
dığını bunun DTÖ normlarına aykırılık teşkil ettiğini öne sürmüştür.

(6) Zarara ilişkin değerlendirme, soruşturma döneminin 2011 yılının ilk dokuz aylık
bölümünü kapsayacak şekilde belirlenmesi nedeniyle, gözden geçirme dönemi olarak iki yıl
dokuz aylık bir dönem kabul edilmiştir. Bununla beraber ne DTÖ Anti-Damping Anlaşmasında
ne de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri içerisinde
NGGS’lerde zarar inceleme döneminin en az üç yıl olacağına dair bir hüküm yer almamaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde, ilgili ürünün dünyadaki ih-
racatında önemli paya sahip olan önleme tabi ülkelerin Türkiye’ye yönlendirebilecekleri ciddi
kapasite fazlalarının bulunduğu, diğer ülkelerde artan rekabet ve kapasite fazlası nedeniyle
fiyat arttırmada zorlandıkları, Türkiye pazarının bu ülkeler için önemli olduğu, Tayvan ve Hin-
distan menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin fiyatlarının uygunluğu olduğu, önlemin
yürürlükten kalkması durumunda üretici ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranış-
larını en iyi yansıtacak olan mevcut önleme esas teşkil eden soruşturmadaki damping marjla-
rının önemli oranda olduğu da dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde dam-
pingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendiril-
mektedir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel
MADDE 23 – (1) Önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar du-

rumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler
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incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi ve
muhtemel fiyat kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat
verileri incelenirken, soruşturma dönemini içeren 2009 ve 2010 yılları ile 2011 yılı 9 aylık ve-
rileri dikkate alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu İthalatın Gelişimi

İthalatın etkisinin toplu değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Hindistan ve Tayvan menşeli önlem konusu ürünün kendi aralarında

ve yerli benzer ürünle rekabet ettiği tespiti esas soruşturmada yapılmış ve üç ülkeden gerçek-
leşen dampingli ithalatın etkileri toplu değerlendirilmiştir.

(2) Bu nedenle, soruşturmaya eş zamanlı konu olan Hindistan ve Tayvan’dan yapılan
ithalatın etkileri toplu değerlendirilmiştir.

Maddenin genel ithalatı
MADDE 25 – (1) Önlem konusu ürünün genel ithalatı 2009 yılında 121.972 ton iken

2010 yılında artış göstererek 159.961 tona yükselmiştir. 2011 yılının ilk dokuz aylık verilerine
göre ise 137.085 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2009 yılında 2,25 ABD
Doları/KG olan birim fiyatın 2010 yılında 2,34 ABD Doları/KG’ye yükseldiği, 2011 yılının
ilk dokuz ayında ise 2,66 ABD Doları/KG olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı ve fiyatları
MADDE 26 – (1) Hindistan menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2009 yılında

18.913 ton olarak gözlenen ithalat miktarının 2010 yılında 31.135 tona ulaştığı görülmektedir.
2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise bahse konu ülke menşeli ithalat miktarı 22.856 ton
olarak gerçekleşmiştir. Hindistan menşeli ithalatın soruşturma konusu madde ithalatı içerisin-
deki payına bakıldığında 2009 yılında %16 seviyesinde olan ithalat içindeki payın 2010 yılında
%19’a yükseldiği, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise %17 olarak gerçekleştiği görül-
mektedir.

(2) Hindistan’dan gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatı 2009 yılında 2,06 ABD
Doları/KG iken, 2010 yılında 2,10 ABD Doları/KG’ye yükselmiş, 2011 yılının ilk dokuz ayında
ise 2,48 ABD Doları/KG’ye ulaşmıştır.

(3) 2009 yılında 3.083 ton olan Tayvan menşeli ithalat ise 2010 yılında 3.702 tona yük-
selmiştir. 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise Tayvan menşeli ithalatın miktarı 1.619
ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Tayvan menşeli ithalatın ithalat içerisindeki payı in-
celendiğinde ise 2009 yılında %3 olan ithalat içi payın 2010 yılında %2’ye, 2011 yılının ilk
dokuz ayında ise %1’e düştüğü görülmektedir.

(4) Tayvan’dan gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında 2009
yılında 2,74 ABD Doları/KG olan birim fiyatların 2010 yılında 3,18 ABD Doları/KG seviyesine
ulaştığı, 2011 yılının dokuz ayında ise 3,47 ABD Doları/KG’ye yükseldiği görülmektedir.

Soruşturma konusu ithalatın pazar payı
MADDE 27 – (1) Soruşturma konusu ürünün yurtiçi tüketimi, yerli üretim dalının

yurtiçi satışları ile soruşturma konusu ipliklerin genel ithalatının toplanması suretiyle hesap-
lanmıştır.
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(2) Bu çerçevede hesaplanan toplam tüketim endeksi, 2009’da 100 iken 2010 yılında
126 birime yükselmiştir. 2011 yılı ilk 9 ayına ilişkin tüketim verilerinin yıllıklandırılması ile
yapılan hesaplamaya göre endeks 120’ye düşmüştür. Önlem konusu ülkeler menşeli soruşturma
konusu poliesterlerden tekstüre ipliklerin tüketim içindeki payı 2009 yılı 100 kabul edildiğinde
2010 yılında 126 birime çıkmış, 2011 yılında ise 124 birim olarak güncellenmiştir.

Fiyat kırılması
MADDE 28 – (1) Önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim da-

lının fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması hesap edilirken, yerli üreticinin
yıllık ortalama yurt içi satış fiyatı ile önlem konusu ürünlerin Türkiye pazarına gümrük vergisi
ile diğer ithal maliyetlerini içeren ağırlıklı ortalama giriş fiyatı karşılaştırılmıştır. Hesaplama
yapılırken ilgili ülkeler için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler dikkate alınmamıştır.
Buna göre CIF ihraç fiyatına göre Hindistan menşeli ithalatın 2010 yılında %15, 2011 yılının
ilk dokuz ayında ise %20 düzeyinde fiyat kırılmasına neden olduğu, bu dönemde Tayvan men-
şeli ithalatın ise fiyat kırılmasına neden olmadığı tespit edilmiştir.

(2) Bununla beraber, dampinge karşı önlemlerin ithalatta ürün kompozisyonunu etki-
lemesi söz konusu olduğundan her iki ülkenin kendilerine bu üründe herhangi bir önlem uy-
gulamayan diğer ülkelere gerçekleştirdiği ihracatın fiyatları incelenmiştir. Potansiyel fiyat kı-
rılması hesabı, gerek coğrafi yakınlığı gerekse ihracat miktarı açısından Türkiye’ye benzerliği
nedeniyle Mısır’a gerçekleştirilen ihracatın ortalama birim fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır.
Buna göre Hindistan’ın ITC’den temin edilen Mısır’a gerçekleştirdiği 2011 yılı dokuz aylık
ortalama ihraç fiyatları kullanılarak hesaplanan potansiyel fiyat kırılması oranı %44 düzeyin-
dedir. Tayvan’ın Mısır’a gerçekleştirdiği 2011 yılı dokuz aylık ortalama ihraç fiyatları kulla-
nılarak hesaplanan potansiyel fiyat kırılması oranı ise %9 düzeyindedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 29 – (1) Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belir-

lenmesinde, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının verileri esas alınmıştır.
(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki

veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmış
ve veriler 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2010

yılında 126 birime yükselmiştir. Endeks değeri 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise 96
birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Satışlar
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2009 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi,

2010 yılında 121 birime yükselmiş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise 86 birim olarak
gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2009 yılında 100 olan
endeksin 2010 yılında 121 birime yükseldiği, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise 104
birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
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c) İhracat
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2009 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi 2010

yılında ise 127 birime yükseldiği, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise 97 birim olarak
gerçekleştiği görülmektedir.

2) Aynı dönemde ihracat hasılatı reel olarak incelendiğinde ise 2009 yılında 100 olan
endeksin 2010 yılında 125 birim olarak gerçekleştiği, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre
ise 118 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

ç) Yurtiçi Fiyatlar
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi-

nin, 2009 yılında 100 olarak alındığında, 2010 yılında 100 birim 2011 yılının dokuz aylık ve-
rilerine göre ise 121 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar Payı
1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi 2009 yılında 100 olarak alındığında

2010 yılında 126 birime yükselmiştir. 2011 yılının dokuz aylık verileri tüm yıla dağıtıldığında
tüketim endeksinin 120 birim olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yerli üretim dalının ilgili
üründe yurtiçi pazar payı endeksi ise 2009 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2010 yılında
95 birime gerilemiş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise 70 birim olarak gerçekleşmiştir.

e) Stoklar
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde 2009 yılında 100 olan

stok düzeyi endeksi 2010 yılında 75’e gerilemiş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise
131 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
1) Yerli üretim dalının 2009 ve 2011 yılları arasındaki dönemde üretim kapasitesinde

bir değişiklik olmamıştır. Buna karşılık 2009 yılında 100 olan KKO endeksi, 2010 yılında
126’ya yükselmiş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise 129 olarak gerçekleşmiştir.

g) İstihdam
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2009 yılında

100 kabul edildiğinde 2010 yılında 104 birime yükselmiş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine
göre ise 106 birim olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Ücretler
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt

ücret endeksi 2009 yılında 100 olarak alındığında, 2010 yılında ise 99 birime gerilemiş, 2011
yılının dokuz aylık verilerine göre ise 99 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2009

yılında 100 iken, 2010 yılında 121 birime ulaşmış, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise
91 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009

yılında 100 iken, takip eden dönemde düşüş göstererek 2010 yılında 93’e gerilemiş, 2011 yılının
dokuz aylık verilerine göre ise 105 birim olarak gerçekleşmiştir.

27 Kasım 2012 – Sayı : 28480                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



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

dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2009 yılında 100 olarak kabul
edilmiştir. Endeks değeri izleyen yıllarda karlılıktaki artışla birlikte 2010 yılında 550 birime
yükselmiş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise 644 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Nakit Akışı
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2009 yılında

100 iken, bu rakam 2010 yılında ürün karlılığının pozitife dönmesiyle birlikte 146’ya yüksel-
miş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise 107 olarak gerçekleşmiştir.

k) Özkaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hasılatı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılı itibariyle 100 olan

özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi, 2010 yılında 263’e yükselmiş, 2011 yılının dokuz
aylık verilerine göre ise 212 olarak gerçekleşmiştir.

2) Yatırım hasılatı (Kâr/Aktif Toplamı) oranı endeksine bakıldığında ise 2009 yılında
100 olan endeks, 2010 yılında 247 olarak gerçekleşmiş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine
göre ise 197 olarak gerçekleşmiştir.

l) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak

2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 110’a yükselmiş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre
ise 111 birim olarak gerçekleşmiştir.

m) Sermaye Artışı
1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim

dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2009
yılında 100 olan öz sermaye endeksi, 2010 yılında 103’e yükselmiş, 2011 yılının dokuz aylık
verilerine göre ise 103 birim olarak gerçekleşmiştir.

n) Yatırımlardaki Artış
1) Yerli üretim dalının yapmış olduğu tevsi yatırımları 2009 yılında 100 olarak alındı-

ğında, 2010 yılında 2’ye gerilemiş, 2011 yılının dokuz aylık verilerine göre ise 53 birim olarak
gerçekleşmiştir. Ayrıca, yerli üretim dalının 2009-2011 döneminde yenileme yatırımı yapmadığı
görülmektedir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında yapılan incele-

meler sonucunda, 2009 yılında krizin etkisiyle bozulan ekonomik göstergelerin 2010 yılında
düzelmeye başlamış olduğu görülmektedir. 2011 yılında üretim rakamları, yurt içi ve yurt dışı
satışlar, kapasite kullanım oranı ve istihdam gibi göstergelerde 2009 yılına kıyasla bir düzelme
olmuştur, ancak yerli üretim dalının pazar payında sürekli gerileme yaşanmaktadır. Bu bağ-
lamda, önleme rağmen soruşturma konusu ülkelerden Hindistan pazar payını arttırmaya devam
etmekte iken Tayvan’ın ise pazar payını koruduğu gözlemlenmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

MADDE 31 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona
ermesi halinde zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı de-
ğerlendirilmektedir. Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan ve yapılan araştırmalar sonucunda
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elde edilen veriler çerçevesinde soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesi ve fiyatları ile
bunun yerli üretim dalının fiyatları üzerinde etkisi, önlem konusu ülkelerdeki sektörün durumu
ve Türkiye’ye yönlendirebilecekleri fazla kapasitelerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye dışında
bu ülkelere ticaret politikası önlem uygulaması olup olmadığı, önleme tabi ülkelerin diğer ül-
kelerde pazar bulma imkanları ile önlemin yürürlükten kalkması durumunda soruşturmaya
konu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki muhtemel etkileri incelenmektedir.

a) Önleme konu ithalatın muhtemel seviyesi

1) Önleme konu ülkelerden yapılan poliesterlerden tekstüre iplik ithalatının seyri ince-

lendiğinde, bunun toplam Türkiye tüketimi, toplam ithalatın seviyesi ve uygulanmakta olan

önlemlerden etkilendiği görülmektedir. Genel ithalat 2009 yılında (bir önceki yıla göre) kriz

nedeniyle %23 oranında daralırken Hindistan ve Tayvan’dan yapılan ithalat %114 gibi büyük

bir oranda artmıştır. 2010 yılında ise, soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalat bir önceki

yıla kıyasla genel ithalattaki %31 artıştan daha yüksek seviyede, %58 seviyesinde artmıştır.

Devam eden 2011 yılının ilk dokuz ayında ise soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalat

%30 oranında daralırken genel ithalat %15 oranında daralmıştır. Genel olarak değerlendirildi-

ğinde, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın önleme rağmen devam etmekte olduğu ve ön-

lemin yürürlükten kalkması halinde artarak devam etmesinin muhtemel olduğu görülmektedir.

b) Dampingli ithalatın muhtemel fiyatları, fiyat kırılması ve talebe etkisi

1) Önleme konu ülkelerden yapılan ithalatın fiyatlarını, girdi maliyetleri özellikle de

en temel girdi olan petrol fiyatları, yurt dışı piyasalardaki rekabetin yoğunluğu ve ürün tipleri

belirlemektedir. Önlemin yürürlükten kalkması halinde Tayvan ve Hindistan’ın birim fiyatla-

rının hammadde fiyatlarına bağlı olarak değişeceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan dün-

yada oluşan kapasite fazlasının yol açtığı rekabet nedeniyle hammadde fiyatlarının sabit kal-

ması halinde fiyatların yukarı yönde hareket etmesi muhtemel görünmemektedir. Önlem konusu

ürünün tekstil sektörünün bir girdisi olduğu ve çok küçük fiyat avantajlarının tedarikçi terci-

hinde büyük önem taşıdığı dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması durumunda bu

ülkelerden yapılan ithalatın artmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

c) Önleme tabi ülkelerdeki sektörün durumu ve kapasite fazlası

1) Dampingin devamı ve yeniden meydana gelme ihtimali bölümünde de belirtildiği

üzere Hindistan ve Tayvan’da şikayet konusu ürüne ilişkin önemli miktarda üretim kapasite-

sinin bulunduğu, bu ülkelerin dünyanın ilk üç ihracatçısından ikisi olduğu görülmektedir. Tay-

van’ın 2007 yılında %15 olan dünya poliesterlerden tekstüre iplik ihraç pazarındaki payı 2011

yılında %11’e düşerken, Hindistan 2007 yılında %5 olan payını 2011 yılında %13’e yükselt-

miştir. Ayrıca her iki ülkede de soruşturma konusu ürün üretimine yönelik yatırımlar da ciddi

düzeylerdedir.

2) Bu bilgiler ışığında önleme tabi ülkelerde Türkiye pazarına göre çok büyük üretim

kapasitelerinin ve kapasite fazlalarının bulunduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda

bu kapasite fazlalığının Türkiye pazarına yönlendirilmesi ve bunun sonucunda da yerli üretim

dalında zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimalinin var olduğu değerlendiril-

mektedir.
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ç) Önleme tabi ülkenin diğer ülke pazarlarındaki durumu

1) Tayvan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler olan ÇHC, Japonya ve Vietnam’a ihracatında

önemli ölçüde azalma olmuş ve bu durum ciddi kapasite fazlasının oluşmasına yol açmıştır.

Bunda ÇHC’nin son zamanlarda yaptığı önemli seviyedeki kapasite artışları ile iç piyasasındaki

talebi kendisinin karşılamasına ilave olarak ihracatını da artırmış olmasının etkisi vardır.

2) Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında, Brezilya, Türkiye ve Meksika

gelmektedir. Hindistan’ın 2007 yılından bu yana bu ülkelere yapmakta olduğu ihracatı arttırdığı,

bununla beraber ortalama birim fiyatların Türkiye’ye yapılan ihracatın birim fiyatlarının altında

olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Chemical Fiber International dergisinin Mart 2010 sayı-

sına göre, sadece Reliance firmasının 2010 yılı poliesterlerden iplik üretimi 830.000 ton iken,

Hindistan’ın 2010 yılında yapmış olduğu 192.091 tonluk ihracatın miktarı oldukça düşük bir

seviye olmakla birlikte gerek mevcut kapasite fazlası gerekse dış pazarlara açılma hedefi ne-

deniyle ihracat miktarının artması muhtemeldir. Hindistan tarafından 2011 yılında yapılmış

olan 210.669 tonluk ihracat da bu öngörüyü doğrulamaktadır.

d) Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki muhtemel etkileri

1) Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, önleme tabi ülkelerin büyük üretim kapasi-

telerine ve kapasite fazlalarına sahip olduğu, mevcut önlemin ortadan kalkması durumunda

dampingli ithalatın artarak devam edeceği ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi

ihtimalinin var olduğu değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ KISIM

Nedensellik Bağı ve Diğer Unsurlar

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 32 – (1) İthalatın hem dampingli olarak devam etmesi veya yeniden meydana

gelmesinin muhtemel olması hem de önlemin ortadan kalkması durumunda yerli üretim dalının

fiyatının kırılmasının muhtemel olması, soruşturma konusu ülkelerin Türkiye’ye yönlendire-

bilecek fazla ihracat kapasitesinin bulunması, önlem konusu ülkelerdeki üretici/ihracatçıların

Türkiye pazarını çok iyi bilmeleri ve dağıtım kanallarına kolay ve hızlı biçimde nüfuz edebi-

lecek durumda olmaları nedeniyle mevcut önlemin ortadan kalkması durumunda dampingli it-

halatın ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğu

değerlendirilmektedir.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 33 – (1) 2009 ile 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde üçüncü ülkelerden yapı-

lan ithalat incelendiğinde, önlem sonrasında 2009 yılındaki krizin de etkisiyle ithalatın düştüğü,

2010 yılında ise önleme tabi ithalatta olduğu gibi önemli seviyede arttığı gözlemlenmektedir.

2011 yılında önleme tabi ithalat bir önceki yıla kıyasla aynı seyirde devam ederken üçüncü ül-

kelerden yapılan ithalatta bir artış olduğu görülmektedir. Bununla beraber üçüncü ülkelerden

gerçekleştirilen ithalattaki artış, fiyat bazında rekabete işaret etmekte, önlemin yürürlükten

kalkması durumunda önlem konusu ülkelerden yapılan dampingli ithalat nedeniyle yerli üretim

dalında zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu görüşünü

desteklemektedir.
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ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 34 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemlerin yürürlükten kaldırılması ha-

linde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit

edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının

onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda

belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 35 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge

karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/23)

BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 1 – (1) Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. (Elpa) ile Şahin Lateks

Sanayi ve Tic. A.Ş. (Şahin) tarafından yapılan başvuru üzerine, Tayland Krallığı (Tayland)
menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (lateks iplik) için 29/11/2011 tarihli ve 28127
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(2011/23) ile başlatılan damping soruşturması T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel
Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

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

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

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuruda bulunan Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. (Elpa)

ile Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. (Şahin) 2011 yılı itibariyle soruşturma konusu üründe Tür-
kiye üretiminin tamamını gerçekleştirdiğinden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince şika-
yetin yerli üretim dalı (YÜD) adına yapıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma esnasında bu tespiti
değiştirecek herhangi bir somut bilgi alınmamıştır.

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

edilen ithalatçılarına, Tayland’da yerleşik bilinen ihracatçılarına ve anılan ülkede yerleşik diğer
ihracatçılara erişilebilmesini teminen bu ülkenin Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılış teb-
liği, şikâyetin gizli olmayan özeti ve soru formlarına ilişkin bildirim gönderilmiştir.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.
İthalatçı ve soruşturma konusu ülkedeki üretici/ihracatçıların süre uzatımına yönelik makul ta-
lepleri karşılanmıştır.

(3) YÜD soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu
gönderilen ithalatçı firmalardan 6’sı soru formuna cevap vermiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye ihracatını gerçekleştiren Natural Rubber
Thread Co. Ltd. (NRT) üretici/ihracatçı soru formuna cevap vermiş ve soruşturma süresince
işbirliğinde bulunmuştur. Aynı şekilde soruşturma konusu ürünün ihracatçısı olan Longtex Rub-
ber Industry Co. Ltd. (Longtex) ise üretici/ihracatçı soru formuna cevap vermiş, ancak firmanın
damping marjı hesaplamasına esas teşkil edecek verileri firma nezdinde yerinde doğrulanama-
mış ve firmanın işbirliğine gelmediği kabul edilmiştir. Söz konusu firma ile soru formuna cevap
vermelerine karşın damping marjı hesaplamalarına esas teşkil edecek temel verilerin eksikliği
nedeniyle işbirliğine gelmediği değerlendirilen HV. Fila Co. Ltd ve Thai Filatex Co. Ltd. (Pub-
lic) firmaları ve soru formuna cevap vermemiş olan diğer firmalar için damping marjı hesabına
yönelik eldeki en iyi veriler kullanılmıştır.
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(6) Soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren Nihai Bildirim ilgili tarafların bilgisine
sunulmuştur.

(7) İlgili tarafların nihai bildirime ilişkin görüşlerini belirtmek için ilettikleri süre uza-
tımına ilişkin makul talepleri karşılanmıştır.

(8) Nihai bildirime ilişkin olarak Tayland’da yerleşik bulunan üretici/ihracatçı NRT fir-
ması, YÜD, Tayland Ticaret Bakanlığı ve dört adet ithalatçı/kullanıcı firma görüş bildirmiştir.

(9) İlgili tarafların görüşlerinin karşılıklı ortaya konması amacıyla, Bakanlığımız nez-
dinde 25/9/2012 tarihinde ilgili tarafların temsilcilerinin katılımı ile bir kamu dinleme toplantısı
düzenlenmiştir. Bahse konu toplantı, Tayland Ankara Büyükelçiliğine de bildirilmiştir.

(10) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi,
belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olan-
larına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve bel-
gelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır
tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Elpa ile

Şahin’in İstanbul’daki idari ofislerinde ve üretim tesislerinde ve Tayland’da yerleşik üretici/ih-
racatçı firma olan NRT nezdinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir. Long-
tex’in yazılı olarak soru formuna verdiği cevaplar firma nezdinde doğrulanamamıştır.

Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011-30/9/2011 tarihleri arası soruştur-

ma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için
1/1/2009-31/12/2011 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4007.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) al-

tında yer alan vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplerdir. Bu Tebliğde kısaca lateks iplik
olarak adlandırılmaktadır.

(2) Lateks ipliğin hammaddesi olan tabii lateks kauçuk ağaçlarından toplanır ve doğal
yapısında bulunan sudan arındırılır. Daha sonra kimyevi maddeler ve istenildiğinde boya ile
homojenleştirilerek iplik üretimine uygun hale getirilir. Karışım basınç altında fışkırtma tekniği
ile ince cam tüpler vasıtasıyla makinelere verilir. İplikler su ve asit banyosundan geçtikten
sonra kurutma fırınlarına girer. Ardından ürünün kayganlığının arttırılması ve kullanıcılar ta-
rafından daha rahat işleme alınması için üzerine pudra ya da silikon uygulanır ve şeritler haline
getirilerek paketlenir.

(3) Yukarıda da belirtildiği üzere lateks iplikler pudralı ve silikonlu olmak üzere iki tip
olarak üretilmekte olup, her iki tip için de siyah ve beyaz renklerde üretim yapılabilmektedir.
İnceliklerine göre değişen lateks iplikler, 20-110 numaralar arasında üretilmekte olup, kullanım
alanlarına göre kalınlık tercihi değişmektedir. 20-40 arası olanlar mobilya sektöründe kulla-
nılmakta olup, 90-110 arası olanlar iç çamaşırı ve çorap sektöründe kullanılmaktadır. Ara nu-
maralar ise tekstil ve hazır giyim sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmaktadır.

(4) Nihai bildirim sonrası alınan görüşlerde, silikonlu ve pudralı lateks ipliklerin ara-
sında kalite farkının bulunduğu, silikonlu olanların dayanıklılığının daha yüksek olduğu belir-
tilmiştir. Diğer taraftan, YÜD’nin yalnızca pudralı ürettiği vurgulanarak YÜD’nin, ürettiği pud-
ralı lateks ipliklerde bile kalite sıkıntısının yaşandığı iddia edilmiştir. Bu bağlamda,
ithalatçı/kullanıcı firmalardan Özdedar Dokuma İplik ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., silikonlu
lateks iplikler ile pudralı ipliklerin birbirleri yerine kullanılamayacağını belirtmiştir. Ayrıca,
diğer firmalar ile birlikte pudralı lateks ipliklerin kullanım esnasında toz bıraktığını, makine
hatları üzerinde toz birikimine neden olarak makinelerin ömrünü kısalttığını ve en önemlisi
işçi sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu iddia etmişlerdir.

27 Kasım 2012 – Sayı : 28480                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33



(5) Diğer taraftan, ithalatçı/kullanıcı firmalardan Simiteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
makine teknolojileri nedeniyle üretimlerinde sadece silikonlu lateks kullanabildiğini dile ge-
tirmiştir. YÜD’nin sadece pudralı tipte üretim yapması nedeniyle kendisinin dampinge karşı
önlemden muaf tutulması gerektiğini belirtmiştir.

(6) NRT ve YÜD nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturmalarında silikonlu ve
pudralı lateks ipliklerin kalite olarak birbirlerinden farklı olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan
NRT, dünya lateks iplik üretiminin daha çok pudralı lateks iplik üzerine olduğunu ancak bazı
Avrupa ülkelerinin, çalışma standartlarından dolayı özel olarak silikonlu lateks iplik sipariş et-
tiklerini eklemiştir. Ülkemizde böyle bir standart belirlenmemiş olup bazı kullanıcı firmalar
silikonlu lateks iplik, bazıları ise pudralı lateks iplik tercih etmektedir.

(7) Diğer taraftan, YÜD nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturması esnasında
YÜD’nin tüm kalınlıklarda pudralı lateks iplik ürettiği; silikonlu lateks iplik üretebilecek ye-
terliliğe sahip olduğu; ayrıca soruşturma konusu üründe yaşanan rekabetin fiyat temelinde ol-
duğu değerlendirilmiştir.

(8) Yapılan incelemeler neticesinde, halihazırda Malezya’ya karşı uygulanan damping
önlemine ilişkin soruşturmada olduğu gibi YÜD tarafından üretilen lateks iplik ile Tayland’dan
ithal edilen ürünün teknik/fiziksel özellikleri ve kullanım alanları, birbirinin yerine geçebilme
özellikleri, dağıtım kanalları, üretici ve tüketicinin ürünü algılamaları ve üretim süreci hususları
bakımından benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen lateks
ipliğin YÜD’nin ürettiği lateks iplik ile doğrudan rekabet içinde bulunduğu, bu nedenle Yö-
netmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(9) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uy-
gulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eş-
yanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapı-
lacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

İKİNCİ KISIM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler

Genel
MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için, 1/1/2011–30/9/2011 tarihleri arası SD ola-

rak kabul edilmiştir.
(2) Tayland’da yerleşik NRT için yapılan damping belirlemesinde, firmanın soru for-

muna verdiği cevaplar ile yerinde doğrulama esnasında firma tarafından sağlanan veriler esas
alınmıştır. Tayland’da yerleşik işbirliğine geldiği kabul edilmeyen diğer üretici/ihracatçı fir-
malar için yapılan damping belirlemesinde ise eldeki en iyi veriler kullanılmıştır.

(3) İşbirliğine gelen ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilen
üretici/ihracatçı firma için normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı aşağıda belirtildiği şe-
kilde tespit edilmiştir.

(4) NRT firması için normal değer ve ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ile damping mar-
jının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildirimi ile nihai bildirimle eş za-
manlı olarak adı geçen firmaya gönderilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Normal Değer

Temsil testi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üre-

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

Normal ticari işlem testi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen

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

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler
ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durum-
larda normal değer;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm
iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

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

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

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

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

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 11 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci mad-

desi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin
iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından
ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş değer
MADDE 12 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma-

dan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine
makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Nihai bildirim sonrası ilgili taraflarca oluşturulmuş normal değer hesaplamalarına
ilişkin hususlar gündeme getirilmiştir. Bu kapsamda, yapılan hesaplamalar birim maliyet esa-
sında yapılmış olup, bu ve diğer hususlara ilişkin açıklamalar firma özel nihai bildiriminde de-
taylı olarak yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhraç Fiyatı

İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 13 – (1) İhraç fiyatı, ihracatçı firmanın Türkiye’ye satışlarında bağımsız alı-

cılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Damping Marjları

Fiyat karşılaştırması
MADDE 14 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaş-
tırılmıştır.
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(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştır-
masını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, si-
gorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama fark-
lılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve
haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

Damping marjları
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjı,

normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplan-
mıştır.

(2) Buna göre, CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanan damping marjı işbirliğinde
bulunan NRT için %4,37; soruşturma konusu ülkede yerleşik işbirliğinde bulunmadığı kabul
edilen diğer firmalar içinse %8,75’tir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat

İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke

menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir
artış olup olmadığı TÜİK verileri esas alınarak incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem
2009-2011 yılları olarak belirlenmiştir.

a) Maddenin Genel İthalatı
1) Maddenin genel ithalatı, miktar bazında 2009 yılı itibariyle 2.971 ton iken, 2010 yı-

lında 3.961 tona çıkmış ve 2011 yılında 3.064 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalat
değer bazında 2009 yılı itibariyle 9,6 milyon ABD Doları iken, 2010 yılında 16,1 milyon ABD
Dolarına yükselmiş ve 2011 yılında 16,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

b) Maddenin Soruşturma Konusu Ülkeden İthalatı
1) Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı, miktar bazında 2009 yılı itibariyle

2.619 ton iken, 2010 yılında 3.595 tona çıkmış ve 2011 yılında 2.906 ton olarak gerçekleşmiştir.
Tayland’ın 2009 yılında %88 olan genel ithalat içindeki payı, 2010 yılında %91’e ve 2011 yı-
lında %95’e yükselmiştir. Soruşturmaya konu ülkeden ithalat değer bazında 2009 yılı itibariyle
8,2 milyon ABD Doları iken 2010 yılında 14,2 milyon ABD Dolarına yükselmiş ve 2011 yılında
15,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

c) Maddenin Diğer Ülkelerden İthalatı
1) Maddenin diğer ülkelerden ithalatı, 2009 yılı itibariyle 351 ton iken, 2010 yılında

367 tona çıkmış ve 2011 yılında 158 tona gerilemiştir. Diğer ülkelerin 2009 yılında %12 olan
genel ithalat içindeki payı, 2010 yılında %9’a ve 2011 yılında Tayland’ın genel ithalat içindeki
payının artmasıyla 2011 yılında %5’e gerilediği görülmüştür.

2) Söz konusu ürün için 29/01/2004 tarihli ve 25361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ ile bahse konu ürünün
Malezya menşeli olanlarına yönelik %11,6-%16,9 arasında değişen oranlarda dampinge karşı
önlemi yürürlüğe konulmuştur. Uygulanmakta olan önlem, 18/06/2009 tarihli ve 27262 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/14 sayılı
Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturmasıyla yürürlükte kalmaya devam et-
miştir. Maddenin önleme tabi ülke olan Malezya’dan ithalatı 2009 ve 2010 yılı itibariyle 9 ton
ve toplam ithalat içindeki payı %0,3 olup, ithalat 2011 yılında durmuştur.
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ç) Maddenin Türkiye Toplam Tüketimi İçindeki Payının Seyri
1) Maddenin yurtiçi tüketimi, YÜD’nin yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması

suretiyle hesaplanmıştır. Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksi 2009 yılında 100
iken, 2010 yılında 114’e yükselmiş ve 2011 yılında 95 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2009-2011 yılları arasında, YÜD’nin pazar payı %52’den %48’e düşerken, diğer ül-
kelerden yapılan ithalatın pazar payı %6’dan %3’e düşmüş; dampingli ithalatın pazar payı ise
%42’den %49’a çıkmıştır.

İthalat fiyatlarının gelişimi
MADDE 17 – (1) TÜİK verileri esas alınarak yapılan incelemede, dampingli ithalatın

ortalama fiyatı CIF bazında 2009 yılında 3,14 ABD Doları/kg. iken, 2010 yılında 3,97 ABD
Doları/kg ve 2011 yılında hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayı 5,32 ABD Doları/kg’a yük-
selmiştir.

(2) Diğer ülkelerden yapılan ithalatın fiyatları ise CIF bazında 2009 yılında 3,97 ABD
Doları/kg iken, 2010 yılında 4,93 ABD Doları/kg ve 2011 yılında hammadde fiyatlarındaki ar-
tıştan dolayı 6,85 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

(3) Zarar inceleme dönemi boyunca dampingli ithalatın ortalama fiyatları, diğer ülkeler
menşeli ithalatın ortalama fiyat seviyesinin altında kalmıştır.

Dampingli ithalatın yerli üretici fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın YÜD’nin satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine geldiği
kabul edilen ihracatçı firma verileri ve TÜİK ithalat istatistikleri bazında fiyat kırılması ve fiyat
baskısı hesaplanmıştır.

Fiyat kırılması
MADDE 19 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’nin

yurtiçi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Bu çerçevede hesaplanan fiyat kırılması CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009 yı-

lında %16, 2010 yılında %15 ve 2011 yılında %3 olarak gerçekleşmiştir. Tayland’da yerleşik
işbirliğine gelen ihracatçı NRT için ise fiyat kırılması soruşturma döneminde %3 olarak he-
saplanmıştır.

Fiyat baskısı
MADDE 20 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında

YÜD’nin olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Buna göre, Tayland menşeli ürünler için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009 yı-

lında %18, 2010 yılında %20 ve 2011 yılında ise %16 fiyat baskısı hesaplanmıştır. Tayland’da
yerleşik işbirliğine gelen NRT için ise fiyat baskısı soruşturma döneminde %16 olarak hesap-
lanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 21 – (1) YÜD’nin ekonomik göstergelerinin incelenmesinde, Türkiye üreti-

minin tamamını gerçekleştiren Elpa ile Şahin’in soruşturma konusu ürüne ait 2009-2011 yılları
verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli itha-
latın YÜD’nin ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içe-
risinde YÜD’nin üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, mali-
yetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme,
sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.
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(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanı-
larak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2009 yılı baz alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim
1) YÜD’nin ilgili üründe 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2010’da 98’e,

2011’de ise 92’ye düşmüştür.
b) Satışlar
1) YÜD’nin ilgili üründe 2009 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2010’da

97’ye, 2011’de ise 88’e düşmüştür.
c) İhracat
1) YÜD’nin ilgili üründe 2009 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi 2010’da 182’ye

yükselmiş, 2011’de ise aynı seviyeyi korumuştur.
ç) Pazar Payı
1) YÜD’nin ilgili üründe hesaplanan pazar payı endeksi, 2009 yılında 100 iken, 2010’da

85’e, 2011’de ise 92’ye gerilemiştir.
d) Yurtiçi Fiyatlar
1) YÜD’nin ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi 2009 yılında

100 iken, 2010’da 112’ye, 2011’de ise 134’e yükselmiştir.
e) Maliyetler
1) YÜD’nin ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009 yılında

100 iken, 2010’da 116’ya, 2011’de ise 158’e yükselmiştir.
f) Stoklar
1) YÜD’nin ilgili üründe 2009 yılı stok miktar düzeyi endeksi 100 iken, 2010’da 75’e,

2011’de ise 74’e düşmüştür.
g) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
1) YÜD’nin kapasitesi, ilgili ürün için 2009-2011 yılları arasında değişmezken, KKO

endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 98’e, 2011’de ise 92’ye gerilemiştir.
ğ) İstihdam
1) YÜD’nin ilgili üründe direkt işçi sayısı endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da

117’ye yükselmiş, 2011’de ise 110’a gerilemiştir. İdari personel sayı endeksi ise 2009 yılında
100 iken, 2010’da 111’e, 2011’de ise 116’ya yükselmiştir.

h) Ücretler
1) YÜD’nin ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi

2009 yılında 100 iken, 2010’da 97’ye gerilemiş, 2011’de ise 120’ye yükselmiştir.
ı) Verimlilik
1) YÜD’nin ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2009 yılında

100 iken, 2010’da 84’e, 2011’de ise 83’e düşmüştür.
i) Kârlılık
1) YÜD’nin ilgili üründe toplam kârlılık endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 71’e

düşmüş, 2011’de ise -142 olarak gerçekleşmiştir.
j) Nakit Akışı
1) YÜD’nin ilgili ürün için nakit akışı endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 79’a ge-

rilemiş, 2011’de ise -79 olarak gerçekleşmiştir.
k) Net Kârlılık, Özkaynakların Kârlılığı
1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan net kârlılık endeksi

(Net Kâr/Net Satış), 2010’da 20’ye, 2011’de ise -68’e gerilemiştir. Bunun yanında YÜD’nin
2009 yılında 100 olan özkaynak kârlılık endeksi (Kâr/Özkaynak), 2010’da 20’ye, 2011’de ise
-51’e gerilemiştir.
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l) Büyüme
1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü endeksi 2009 yılında

100 iken, 2010’da 101’e, 2011’de ise 104’e yükselmiştir.
m) Sermaye Artışı
1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, özsermaye büyüklük endeksi 2009 yılında

100 iken, 2010’da 118’e yükselmiş, 2011’de ise 104’e gerilemiştir.
n) Yatırımlardaki Artış
1) YÜD zarar inceleme dönemi boyunca herhangi bir yenileme ve tevsi yatırımı yap-

mamıştır.
Değerlendirme
MADDE 22 – (1) YÜD’nin, zarar dönemine ilişkin ekonomik göstergelerinin incelen-

mesi sonucunda, söz konusu dönem boyunca verilerinde bozulma yaşandığı ve soruşturma ko-
nusu ülkeden yapılan ithalatın önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Söz konusu ülkeden yapılan
ithalatın dampingli fiyatlarla gerçekleşiyor olması nedeniyle YÜD’nin satış miktarının azalması
ve bunun sonucunda pazar payı kaybı yaşadığı görülmüştür. Öte yandan, YÜD’nin üretiminde
yaşanan düşüş ile kapasite kullanımının ve verimliliğinin düşmüş olduğu görülmüştür.

(2) Söz konusu dönemde Tayland menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’nin satış fiyatlarını
kırdığı ve gerçekleşen fiyat baskısı nedeniyle YÜD’nin satış fiyatlarındaki artışın birim ticari
maliyetlerindeki artışı karşılayacak seviyede olmadığı anlaşılmış olup, YÜD’nin ürün kârlılığı
ve nakit akışında ciddi bozulmalar yaşandığı belirlenmiştir.

(3) Firma geneli göstergeler değerlendirildiğinde ise, soruşturma konusu ürünün
YÜD’nin ana faaliyet alanını oluşturması nedeniyle söz konusu göstergelerde yaşanan bozul-
maların büyük bir bölümünün lateks ipliğine yönelik üretim ve satış faaliyetlerinden kaynak-
landığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda, YÜD’nin net satışlarında düşüş yaşanmış olup net dönem
kârı ile özkaynak kârlılığında ciddi bozulma yaşandığı görülmüştür.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Diğer Hususlar

Nihai bildirim sonrası gündeme getirilen hususlar
MADDE 23 – (1) Tan Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Türkiye lateks iplik piyasasında

yaşanan durgunluğun tercihlerin spandeks ürününe kayması nedeniyle yaşandığını iddia et-
mekle birlikte bunu desteleyecek herhangi bir bilgi ve belge sunmamıştır. Ayrıca, incelenen
dönemde Tayland’dan yapılan ithalat artış göstermiştir.

BEŞİNCİ KISIM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 24 – (1) Soruşturmaya konu ülkeden yapılan toplam ithalatın 2009 yılına göre

2011 yılında miktar ve değer bazında arttığı ve yurtiçi piyasadan aldığı pazar payının diğer ih-
racatçı ülkeler ve YÜD aleyhine yükseldiği görülmektedir. 2009-2011 yıllarını kapsayan zarar
döneminde YÜD’nin ve diğer ihracatçı ülkelerin iç piyasadaki pazar payı sırasıyla %4 ve %3
düşerken, aynı dönemde dampingli ithalatın pazar payı %7 artmıştır.

(2) Diğer taraftan, zarar dönemi boyunca soruşturmaya konu ülke menşeli dampingli
ithalat fiyatlarının YÜD fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı, bu nedenle YÜD’nin ekonomik gös-
tergelerinde dampingli ithalattan kaynaklı olumsuzlukların oluştuğu belirlenmiştir.

(3) Bu tespitler ışığında, YÜD’deki olumsuz gelişmelerin dampingli ithalatla eşzamanlı
görülmesi sebebiyle, YÜD’de görülen zarar ile dampingli ithalat arasında illiyet bağı olduğu
sonucuna varılmıştır.
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Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 25 – (1) Diğer ülkelerden yapılan ithalat, 2009-2011 döneminde miktar ba-

zında önemli oranda azalmış ve söz konusu ülkelerin Türkiye piyasasındaki pazar payları önem-

li ölçüde düşmüştür. Öte yandan diğer ülkelerin ortalama ithalat birim fiyatları zarar inceleme

dönemi boyunca soruşturmaya konu ülke menşeli fiyatların üzerinde seyretmiştir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu

ülke menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının YÜD üzerindeki

etkisinin yanı sıra, YÜD’de zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar incelenmiştir. Bu kap-

samda, inceleme döneminin sonunda pazarın daralmasına kaynak teşkil edebilecek unsurlar

arasında olduğu iddia edilen tüketicinin lateks iplik yerine spandeks ürününe yönelmesi ile

hammadde fiyatlarındaki artışın dampingli ithalatın zarar üzerindeki olumsuz etkisine yönelik

tespitleri değiştirebilecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 27 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zarar ve her

ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti De-

ğerlendirme Kurulunun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın

Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe

konulmuştur.

Uygulama

MADDE 28 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

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

serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge

karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/24)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

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

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve

30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Trakya Cam Sanayii

A.Ş. tarafından yapılan ve Düzce Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvu-

ruda; Romanya menşeli renksiz düzcamın (düzcam) Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edil-

diği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli

söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya, 7005.29 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) sı-

nıflandırılan renksiz düzcamdır.

(2) Renksiz düzcam, kum ve diğer hammaddelerin 1700°C’de ergitilerek kalay banyosu

üzerinde yüzdürülmesi ve kontrollü bir şekilde soğutularak düzcama dönüştürülmesi prensibine

dayanan float teknolojisi ile üretilir. Tüm cam uygulamaları için temel ürün olan renksiz düz-

cam, büyük plakalar halinde üretilir ve kullanılacakları alanın özellikleri doğrultusunda kesi-

lerek ya da ikincil işleme tabi tutularak bitmiş ürün haline getirilir. Renksiz düzcama ikincil

işlem uygulanarak camın, inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, enerji, tarım sektörlerinde ya-

lıtım camı ünitesi, lamine cam, temperli cam, kısmi temperli cam, emaye cam, bombeli cam,

kaplamalı cam veya ayna olarak kullanılması sağlanır.

(3) Bahse konu GTP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikayetçi/destekçi firmaların

Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu an-

laşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) Romanya’nın iç piyasa satışlarına ilişkin veri temin edilemediğinden

oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiş olup yerli üretim dalının satış genel ve idari
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giderlerine ilişkin gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra, üretim maliyetlerine makûl bir kâr

oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu

kabul edilmiştir.

(2) Şikayet konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belir-

lenmesinde iki farklı yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntemde, şikayet konusu ürünün normal

değerinin hesaplamasında esas alınan dönem için Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) veri-

lerinden yararlanılmış ve elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına ge-

tirilmiştir. İkinci yöntemde ise Romanya menşeli şikayet konusu ithalata ilişkin ihraç faturası

esas alınmış olup söz konusu ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşa-

mada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup, Romanya menşeli şikayet konusu ürün için

hesaplanan damping marjlarının, önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) Romanya menşeli şikayet konusu ürünün ithalatının hem mutlak ola-

rak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2009-2012 (Ocak-Haziran) döneminde önemli

ölçüde artış gösterdiği tespit edilmiştir.

(2)  İlgili sektörde tüketimin artmasına karşın, dampingli ithalatın artması nedeniyle

büyüyen pazarda yerli üretim dalının pazar payının azaldığı ve şikayete konu ülkenin pazar

payının arttığı belirlenmiştir.

(3) Yerli üretim dalının yurt içi satış, kârlılık, stoklar, kapasite kullanım oranı gibi eko-

nomik göstergelerinde 2009-2012 (Ocak-Haziran) döneminde olumsuzluklar yaşandığı belir-

lenmiştir.

(4) Aynı dönemde, şikayete konu ülkeden yapılan düzcam ithalatında gerçekleşen or-

talama birim fiyatların yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve

baskıladığı belirlenmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-

narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının

ekonomik göstergelerinde olumsuzluğa yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delil-

leri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Romanya

menşeli düzcam için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması

açılmasına karar verilmiştir.
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(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-

fından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu mad-

denin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı

üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi alama-

yan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları in-

ternet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve

hızlandırmak amacıyla, Romanya’nın Ankara’daki resmî temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 7 nci maddede belirtilen,

bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek

37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen

diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde

Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 7 nci madde kap-

samına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların mes-

lek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüş-

lerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bil-

dirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi

vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin

karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması ve vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 10 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
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Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 02/204 77 18/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms226@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

25/11/2012 tarihli ve 28478 sayılı Resmî Gazete'de alındığı şekliyle aslına uygun olarak

yayımlanan, 8/10/2012 tarihli ve 2012/3801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Gümrük

Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar"ın eki cetvel söz konusu

Karara eklenmek üzere aşağıda yayımlanmıştır. 
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27/11/12 SALI  CAYMAZ 
9316 

MUTLAKA GÜNÜNDE 
ARTIRMADAN ORTASAYFA 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Kasım 2012 
SALI Sayı : 28480 

İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA EKSİLTME İHALE İLÂNLARI 

2 ADET ALÇAK BASINÇ ISITICISI (RH40 ABI) BORU DEĞİŞİMİ YAPTIRILACAKTIR 
YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 
Santralımız ihtiyacı olan "2 Adet Alçak Basınç Isıtıcısının (RH40 ABI) alt bölmelerinin 

ısıtıcı borularının yenilenmesi ve İşletme Müdürlüğüne teslimi" işi açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/532249 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25 48201 

Milas/MUĞLA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1478) - 558 02 91 
c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
A.B. Isıtıcısının alt bölmesinde kullanılan borular pirinç alaşımlıdır. 
Bu boruların; (bükülmesi gereken) 555 adettir. Takribi boru uzunluğu 1700 metredir. 

Boruların bükülme profili: U şeklinde değişik yarıçaplarda bükülecek olup, farklı 
uzunluklardadır. Boru malzemesi: CuZn28Sn1 

Boru malzeme standart no: DIN17660, DIN1785-F36 
b) Teslim Yeri: YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarı. 
c) İşin Süresi: Isıtıcılar YEAŞ'ta iki ünitede aktif kullanılmaktadır. Bu üniteler revizyona 

girdiğinde firmaya bildirilecek ve sistemden sökülüp firmaya teslim edilecektir. Yüklenici 
firmanın bir adet ısıtıcıyı santral sahasından teslim aldığı tarihten itibaren komple yenisi ile 
değiştirilen çıkma boruları teknik şartnamede belirtilen işlemleri tamamlamış olarak YEAŞ 
Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarına teslim süresi(her bir ısıtıcı için) 15 takvim 
günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer: YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 
b) Tarihi ve Saat: 17/12/2012 14:00 
4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 17/12/2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme 
Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi 
hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9316/1-1 
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200 ADET BANT EMNİYET ŞALTERİ ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ 
İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 200 adet bant emniyet şalteri alım işi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası  : 2012/174621 
1 - İdarenin  
a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

YATAĞAN/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 
c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 
d) İhale Dökümanının Görülebileceği  
   İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 
 

Sıra 
No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 
1 İpli ışıklı bant emniyet şalteri(Konveyör güvenlik sivici) Adet 200 

 
b) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 
c) İşin Süresi  : Sözleşmeyi müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  
b) Tarihi ve saati : 12.12.2012 Çarşamba Saat 14.00 
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR 
48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 
şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 
bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 
bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 12.12.2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 
4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9346/1-1 
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MAK. TEÇ. YATIRIMLARINDAN 16 KALEM (16 ADET) MALZEMENİN TEMİNİ VE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Teknik Servislerde kullanılacak olan 

2012 yılı Mak. Teç. Yatırımlarından 16 kalem (16 adet) malzemenin temini ve Müdürlüğümüze 
teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/177051 
1 - İdarenin 
a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. 
Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 - FAX: 0252 572 5384 
c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 
d) İhale Dökümanının Görülebileceği 
    İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

S. NO MALZEME ADI BİRİMİ MİKTAR 
1 Elektromanyetik Debimetre Adet 2 
2 Boru Ağzı Düzleme Makinası Adet 1 
3 MMA Tristör Kontrollü Elektro Kaynak Makinası Adet 2 
4 UV Işıklı Filtre Sistemi Adet 3 
5 Seyyar Hava Kurutucu Set (kurutucu+yağ filtresi) Adet 1 
6 Aktif Paratoner Tesisatı  Adet 7 

 
b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Ambarı  
c) Teslim tarihi  : Malzemelerin Teslim Süresi: Sözleşmeyi müteakip 

20 (yirmi) Takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale Odası  
b) Tarihi ve saati : 04.12.2012 saat 14.00 
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas 

Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

(Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas 
Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilinir. 
Banka İban Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi: TR640001 0003 0531 1960 1050 01 

İhale Dökümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 
sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 
İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde 
gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 04.12.2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 
4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9426/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait 2 (İki) adet parsel ihale yoluyla satılacaktır. 1. sıradaki 

parselin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü '' 
artırma suretiyle, 2. sıradaki parselin ihalesi aynı Kanunun 45. maddesine göre "Açık Teklif 
Usulü" ile 11/12/2012 Salı günü saat 14:00'de başlayarak Gaziosmanpşa Mahallesi Sahil Caddesi 
No:3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda 
yapılacaktır. İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 100.00.-TL. 
(YüzTürkLirası) bedeli mukabilinde temin edilir. 

 
İhale Edilecek Taşınmaz Malın Nitelikleri 

S. No Mahallesi Kullanım Şekli Ada Parsel 
Alanı 
(M2) 

Hisse 
(M2) 

Birim 
Fiyatı 
(TL) 

Tutarı 
(TL) 

Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL) 

1 Virancık Konut Alanı (İAKS=0,25, 
KAKAS=1,00, Hmax: 12.50m) 112583 7 4247 Tam 380,00 1.613.860,00 48.413,80 

2 Virancık Konut Alanı (İAKS=0,25 
,KAKAS=1,00, Hmax: 12.50m) 112587 10 1582 Tam 332,00 525.224,00  15.756,72 

 9342/1-1 
—— • —— 

MARANGOZ İŞLERİ VE TESVİYE YENİLEME İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Tic. Anonim Şirketinden: 
Marangoz İşleri ve Tesviye Yenileme İşçiliği Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g bendi kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2012/175249 
1 - İhale yapılacak idarenin 
a) Adresi : Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa/ 

Beyoğlu-İSTANBUL  
b) Telefon - Faks Numarası : 212 313 80 00 - 212 256 57 99 
c) Elektronik Posta Adresi : info@sehirhatlari.com.tr  
2 - İhale Konusu hizmetin 
Niteliği, Türü ve Miktarı : Gemi ve her türlü yüzer vasıtalarda ihale dokümanında 

belirtilen miktar ve özellikte tesviye yenileme işçiliği 
hizmeti  

a) İşin Süresi : İşin başlama tarihinden itibaren 420 takvim günüdür.  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel 

Müdürlük Binası- Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. 
No: 1-4 Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL  

b) Tarihi - Saati : 07/12/2012 - 10:00 
4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
5 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş., Satın Alma 

Müdürlüğü, Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa/Beyoğlu- İSTANBUL 
adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi gereğince istisna 
kapsamında olup, İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 9345/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 
GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 25.957,10 TL. ile en çok 32.170,03 TL. arasında değişen; 
05/12/2012 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2.600,00 TL., en 
çok 3.250,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 13 grup Baz Yağ cinsi eşya açık artırma 
suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı TASİŞ Gümrük 
Sundurma Sahası adresindeki ihale salonunda 06/12/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (432) (214 05 61) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden 
alınabilir. 

İlan olunur. 9319/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK  
HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.000 TL ile en çok 29.132,16 TL arasında değişen; 
04.12.2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 200,00 TL, en 
çok 2.913,22 TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto ve Panelvan Kamyonet'ten oluşan 16 
adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu 
adresindeki ihale salonunda 05/12/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9341/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

26 Eylül 2012 tarih ve 28423 sayılı (kayıt no: 7669/1/2-1) Resmi Gazete ile 27 Eylül 2012 
tarih ve 28424 sayılı (kayıt no: 7669/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.18 referanslı 
ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu 
madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

6. Teklifler 19 Aralık 2012 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 
aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) 
EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı,  

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE  

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 
belirtilecek olan adreste 19 Aralık 2012 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı,  

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE  9358/1/2-1 

————— 

AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.18 appeared in the Official Gazetes;  

Issue No: 28423 and Record No: 7669/2/2-1 on September 26, 2012 and Issue No: 28424 
and Record No: 7669/2/2-2 on September 27, 2012 are updated as follows. 

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on 
December 19, 2012 and must be accompanied by a security of 350.000,- Euros equivalent 
(threehundredfifty thousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 
02:00 p.m. (local time) on December 19, 2012 at the offices of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  9358/2/2-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
Afyon 2 - Barla EİH’nin Kamulaştırma Planının Hazırlanması ve İmar Planının 

Tadilatının Yapılması Hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi 
Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/172830 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri 3. Km. Pk: 33 MERKEZ/ 

ISPARTA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 246 2241166 - 0 246 2241401 
c) Elektronik posta adresi : --- 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : --- 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Afyon 2 - Barla EİH’nin Kamulaştırma Planının 

Hazırlanması ve İmar Planının Tadilatının Yapılması 
b) Yapılacağı yer : AFYONKARAHİSAR 
c) İşin süresi : 100 (Yüz) Takvim Günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Eğirdir Yolu Üzeri 3. Km. Pk:33/ISPARTA 
b) Tarihi ve saati : 12/12/2012 Tarih    Saat 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 

odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru 
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 
odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru 
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya 
sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 
tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler; 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. 
Adayın veya isteklinin sunduğu bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 
onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 
gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç 
defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması gerekir. 

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri 
ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen gerekli kriterleri sağlaması zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturaların, 

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest 
meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal 
tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, 
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 
suretleri sunulur. 

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %30’undan, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 
%20’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
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Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede 
düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye 
yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir 
ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

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

4.3.1. 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
Kanun, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 
Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların 
Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki 
faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik 
hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin 
içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur. 

4.3.2. Aday ve isteklilerden; 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 on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 
tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren 
belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması zorunludur. 

4.3.3. Personel Durumuna İlişkin Belgeler; 
İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş 

deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 
 

Pozisyon Meslek Unvanı Adet 
Asgari Mesleki 

Deneyim Süresi (Yıl) 
Asgari Benzer İş 

Deneyim Süresi (Yıl) 
Proje Müdürü Harita Mühendisi 1 5 2 

Harita Teknikeri/ 
Teknisyeni 

Harita Teknikeri/ 
Teknisyeni 2 2 1 

 
Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi 

veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi 
ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi 
ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur. 

İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. 
Bu iş için görev alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli bir 
Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi ihalenin üzerinde kalması halinde 
sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. Şayet İstekli imar planı işlerini alt yüklenici 
kullanarak yaptıracaksa bu durumda imar planı hazırlanması işlerini, kayıtlı olduğu oda belgesine 
sahip Yetkili Serbest Şehirci veya Serbest Şehircilik Bürosu olarak faaliyet gösteren bir alt 
yükleniciye yaptırabilecektir. 

4.3.4. Makine ve Teçhizata İlişkin Belgeler; 
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İhale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer 
ekipman: 

2 adet standart sapması 10 cc. veya daha hassas elektronik takeometre ve bunlara ait 
yeterli sayıda ek donanım (reflektör, telsiz v.b.) 

1 Set (2 adet) çift frekanslı Real Time Kinematik alım için yeterli teknik özellikte ve 
CORS uyumlu GPS alıcısı ve bunlara ait yeterli sayıda donanım 

- 1 adet Enh ve Kamulaştırma içerikli lisanslı çizim programı 
- 2 adet bilgisayar 
- 1 adet ekip otosu 
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, 

demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli 
mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. 

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 
tarafından sağlanabilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji 

iletim hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı v.b) 
projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş 
olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL Türk Lirası karşılığı 

Doküman bedelini İdaremiz hesabı olan Vakıflar Bankası Isparta Şubesi TR79 0001 5001 5800 
7260 9562 18 nolu hesaba yatırarak banka dekontu ile birlikte Satın Alma ve Ticaret Şefliğinden  
(CD halinde) satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini 
Vakıflar Bankası Isparta Şubesi TR79 0001 5001 5800 7260 9562 18 nolu hesaba yatırmak 
zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 
ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan fask numarasına veya yazılı olarak idareye en az beş gün önce 
göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 7. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ/ ISPARTA- Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9339/1-1 
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EÜAŞ AMBARLI FUEL OİL-DOĞAL GAZ K.Ç. SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
FUEL-OİL LOJMANLARI (124 ADET LOJMAN) İDAME-YENİLEME 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. 
Çev. Sant. İşl. Müdürlüğünden:  

EÜAŞ AMBARLI FUEL OİL-DOĞAL GAZ K.Ç. SANTRALİ İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ FUEL-OİL LOJMANLARI (124 ADET LOJMAN) İDAME-YENİLEME yapım 
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/174778 
1 - İdarenin 
a) Adresi : AMBARLI MAH DOLUM TESISLERI YOLU 

MEVKII 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113 
c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının  
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ AMBARLI FUEL OİL-DOĞAL GAZ K.Ç. 
SANTRLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FUEL OİL 
LOJMANLARI AVCILAR/İSTANBUL 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim 
günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ AMBARLI FUEL OİL-DOĞAL GAZ K.Ç. 

SANTRLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR/ 
İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 10.12.2012 - 15:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B III: BİNA İŞLERİ Benzer iş 

olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İç - Dış Mimarlık bölümleri ve İnşaat Mühendisliği bölümleri mezuniyet belgeleri ve 

diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ AMBARLI FUEL OİL-DOĞAL GAZ K.Ç. SANTRLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
SATINALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ 
AMBARLI FUEL OİL DOĞAL GAZ K.Ç. SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
VAKIFBANK AVCILAR ÇARŞI ŞB TR 95 00 0150 0158 0072 9693 9341 NO'LU HESABA 
yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 
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adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 
postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 
idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 
alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ AMBARLI FUEL OİL-DOĞAL GAZ 
K.Ç. SANTRLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERAT SERVİSİ adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00 9421/1-1 

—— • —— 
ELEKTRONİK PUL PAYETLİ NAKIŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
 

SIRA NO MALZEMENİN CİNSİ AÇIKLAMA BİRİMİ MİKTARI 

1 
ELEKTRONİK PUL 
PAYETLİ NAKIŞ 

MAKİNESİ 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
VE DİĞER ŞARTLAR 

ADET 1 

 
1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzeme idari şartname, teknik özellikler ve diğer ekleri ( istekler ve özellikler, ambalajlama ve 
işaretleme garanti süresi ve teslim şartları)  kapsamında kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve 
aynı tarihte ve saatte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 3.500 TL.-  tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3 -  İdari şartname, teknik özellikler ve diğer eklere ( istekler ve özellikler, ambalajlama 

ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 11 ARALIK 2012 günü saat 12.00’a kadar Türk Kızılayı 

Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14.30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 9422/1-1 
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünden:  
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü bünyesinde 

çalıştırılacak 2 Yıl (24 ay) süreli, 22 kişilik Özel Güvenlik Görevlisi hizmet alımı işidir. hizmet 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2012/176313 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Bursa Cad. No: Bıla 43900 TUNÇBİLEK TAVŞANLI / 

KÜTAHYA  
b) Telefon ve faks numarası : 274 638 3053 - 274 638 3105  
c) Elektronik Posta Adresi : ttermiks@hotmail.com  
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.  

b) Yapılacağı yer : Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 
Salonu  

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmidört) aydır.  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  
b) Tarihi ve saati : 03.01.2013 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 
mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 
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İsteklinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğine göre İçişleri Bakanlığınca verilen "Özel Güvenlik Şirketi 
Faaliyet İzin Belgesi"nin aslını veya noter onaylı suretini vermesi zorunludur. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler:  

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak 
üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakdi veya gayri 
nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans 
mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunularak sağlanabilir.  

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri:  

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
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Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 
belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 
sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:  
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 
%12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

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. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esasları dahilinde, kamu veya özel sektörde özel güvenlik 
hizmeti yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.  
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür.  
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9427/1-1 

—— • —— 
SOĞUTMA ÜNİTESİ MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/177153 
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: 1 Kalem Motor test ünitesi dizel motor 

soğutma sistemi modernizasyonu işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 11/12/2012 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
11/12/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9428/1-1 
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10.000 KG KALIP YAĞI SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/174202 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5/03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0  272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 
  (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 
1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 10.000 Kg. Kalıp Yağı (Teknik şartname göre) satın alınacaktır. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 10/12/2012 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9396/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 
Aşağıda unvanı, Belge No'su ve Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri 

fesih edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet 
Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet 
hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 
 

Firmanı Adı Şehir 
Belge 

Numarası 
Belge 

Kapsamı Açıklama 
Kuşak Servis Taşımacılığı İletişim Elektronik 
Petrol İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

Merkez/Bursa 16/1161 
TS 12257/ 

Kasım 2001 
Firma 
Talebi 

Mazkar Oto Klima Servis Hizmetleri Ticaret ve 
San. Ltd. Şti. 

Merkez/Bursa 16/1858 
TS 13070/ 
Şubat 2004 

Firma 
Talebi 

ZDK Yemek Temizlik Gıda Bilgisayar 
Otomasyon Hizmetleri İnşaat Turizm Unlu 
Mamüller Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Bursa 
Büyükorhan Şubesi 

Nilüfer/Bursa 
16 HYB-

963 
TS 8985/ 

Kasım 2006 
Talimata 
Aykırılık 

Baki Tınaztepe 
Yalova 16/1431 

TS 10079/ 
Mart 2006 

Firma 
Talebi 

Nigar Kuyu-Mekaş Yemek Sanayi 
Merkez/Bursa 16/1366 

TS 8985/ 
Kasım 2006 

Firma 
Talebi 

Dinçmak Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 
Nilüfer/Bursa 16/1774 

TS 12539/ 
Şubat 2009 

Talimata 
Aykırılık 

 9335/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 27 Kasım 2012 – Sayı : 28480 

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı 

kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 
ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI: 
* Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları bölüm ve 

anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; 
özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda 
çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora 
çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek 
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. 

B - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI: 
* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve 

anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 
adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 
içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları, 

Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına 
girmeleri, 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylandığına dair belge eklemeleri, 

Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde 
biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD'yi dosyalarına eklemeleri 
gerekmektedir. 

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

* Yabancı Dil Sınav tarihi ve saati daha sonra Üniversitemizin Web sitesinde ilan 
edilecektir. Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde yapılacaktır. İlgili Fakültelere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

BİRİMİ/ANABİLİM 
DALI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ AÇIKLAMA 

Ziraat Fak./Biyosistem 
Mühendisliği 

Profesör 1 1  

Ziraat Fak./Entomoloji Yrd.Doç.Dr. 4 1 Bitki Koruma Bölümü 
mezunu olup, ilgili 
anabilim dalında doktora 
yapmış olmak. 

Müh. Fak./Hidrolik Yrd.Doç.Dr 3 1 İleri Oksidasyon ve 
Toksisite Giderimi 
alanında doktora yapmış 
olmak. 

Fen-Edeb. Fak./Arap 
Dili ve Edebiyatı 

Yrd.Doç.Dr. 2 1 İlgili alanda doktora 
yapmış olmak. 

Fen-Edeb. Fak./Klasik 
Arkeoloji 

Yrd.Doç.Dr. 2 1 İlgili alanda doktora 
yapmış olmak. 

Fen-Edeb. Fak./Genel 
Sanat Tarihi 

Yrd.Doç.Dr. 2  İlgili alanda doktora 
yapmış olmak. 

Fen-Edeb. Fak./Ortaçağ 
Tarihi 

Yrd.Doç.Dr. 1 1 İlgili bölümde doktora 
yapmış olmak. 

Fen-Edeb. Fak./Türk 
Dili ve Edebiyatı 

Yrd.Doç.Dr. 3 1 Eski Türk Edebiyatında 
doktora yapmış olmak. 

Fen-Edeb. Fak./Türk 
Dili ve Edebiyatı 

Yrd.Doç.Dr. 3 1 İlgili alanda doktora 
yapmış olmak. 

 9366/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/140361 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Şırnak İl Özel İdaresi  İl/İlçe Şırnak/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk 

Caddesi No: 40 
Tel-Faks 0 486 216 10 39 – 0 486 216 68 71 

Posta Kodu 73000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Ekici Madencilik İnşaat Gıda 

Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Ömer Ekici  

Adresi 

Aydınlıkevler Mahallesi Uludere 

Caddesi Balkan Apt. Altı No: 19-20 

Merkez/Şırnak 

Aydınlıkevler Mahallesi Uludere 

Caddesi Balkan Apt. Altı No: 19-20 

Merkez/Şırnak 

T.C. Kimlik No.  389 092 023 62 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
814 015 99 30  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Şırnak 807  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/113403 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kütahya İl Özel İdaresi İl/İlçe Kütahya/Merkez 

Adresi Ali Paşa Mah.Lise Cad. No: 2 Tel-Faks 0 274 223 63 33 / 0 274 31 60 

Posta Kodu 43100 E-Mail ihale@kutahyazid.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Bilal Kaya  

Adresi 
İstasyon Mah. Kandil Sok. No: 11 

Tavşanlı/Kütahya 
 

T.C. Kimlik No. 630 760 07526  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Balıkesir İl Özel İdaresi  İl/İlçe Balıkesir/Merkez 

Adresi 
Eskikuyumcular Mah. Özmerkez 

İşhanı K: 5 
Tel-Faks 0 266 245 66 60 – 0 266 245 80 27 

Posta Kodu 10100 E-Mail www.balikesirozelidare.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Savaş Koca  

Adresi 

Şenlikköy Mah. Mektep Sokak  

No: 18 Gardenya Evleri D: 3 

Bakırköy/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 409 515 202 64  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/82624 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bingöl İl Özel İdaresi  İl/İlçe Bingöl/Merkez 

Adresi Yenişehir Mah. İnönü Cad. No: 28 Tel-Faks 0 426 213 10 64 

Posta Kodu 12000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Özlem Hani Turizm Taşımacılık 

Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 
Abdurrahman Evran 

Adresi 
Merkez Mah. Cumhuriyet Cad.    

No: 21 Hani 

Hani Merkez Mah. Cumhuriyet 

Cad. Belediye Dükkanları No: 21 

Hani 

T.C. Kimlik No.  176 658 802 36 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Hani 701 029 49 26  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 18949  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/82624 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bingöl İl Özel İdaresi  İl/İlçe Bingöl/Merkez 

Adresi Yenişehir Mah. İnönü Cad. No: 28 Tel-Faks 0 426 213 10 64 

Posta Kodu 12000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Ar-Dem Nakliyat Taşımacılık İnşaat 

Gıda Petrol Ür. İth. İhr. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

 

Adresi Dereli Cad. Ulucami Altı No: 5 Hani  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Hani 071 034 88 75  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 18531  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9386/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/207941 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Mersin/Akdeniz 

Adresi 

Camiişerif M.İsmet İnönü Blv.  

No: 102 Anadolu Hayat Emeklilik 

İş Hanı 

Tel-Faks (324) 238 28 10 – 237 24 67 

Posta Kodu  E-Mail  

4-A. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5-A. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Neotech Bio Medikal Teknoloji ve 

Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited 

Şirketi 

 

Adresi 
Yeni Baraj Mah. 68068 Sok. N: 1 

Seyhan/Adana 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ziyapaşa V.D./631 041 0900  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 44973, 

Oda Sicil No: 27-42000 
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4-B. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5-B. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Flora Sağlık Hizmetleri Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi 
 

Adresi 

Hunat Mah. Zenneci Sok. Maide İş 
Merkezi Kat: 3 No: 20/9 

Melikgazi/Kayseri 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Erciyes V.D./388 043 8749  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 26651 MERKEZ, 

Oda Sicil No: 31987 
 

4-C. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5-C. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Canali Medikal - Yusuf Ergün  

Adresi 
Yeni Mah. 5313 Sok. Turhan Apt. Altı 

7/A Akdeniz/Mersin 
 

T.C. Kimlik No. 537586267321  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Liman V.D./358 010 637  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Mersin Elektronikçiler Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Esnaf Sicil No: 33/126234,                           

Oda Sicil No: 1094 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay 

6 

(altı) 
Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 9368/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/207941 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Mersin/Akdeniz 

Adresi 
Camiişerif M.İsmet İnönü Blv.  
No: 102 Anadolu Hayat Emeklilih 
İş Hanı 

Tel-Faks (324) 238 28 10 – 237 24 67 

Posta Kodu  E-Mail  

4-A. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5-A. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Promed Medikal Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

 

Adresi 
Sümer Mah. 98. Sok Soyak Apt. No: 4 
Seyhan/Adana 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Ziyapaşa V.D./733 006 5305  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Ticaret Sicil No: 33323, 
Oda Sicil No: 27 -30498 

 

4-B. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5-B. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
EMS Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

Fatma Öz 

Adresi 
İhsaniye Mah. Hastane Cad. Şaman İş 
Hanı No: 2/12 

 

T.C. Kimlik No.  50635783748 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

İstiklal V.D./334 051 0927  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Ticaret Sicil No: 33013,      
Oda Sicil No: 35355 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay 
6 

(altı) 
Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/207941 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Mersin/Akdeniz  

Adresi 

Camişerif Mah. İsmet İnönü Bulv. 

No: 102 Anadolu Hayat Emeklilik 

İş Hanı 

Tel-Faks 0 324 238 28 10 -0 324 237 24 67 

Posta Kodu  E-Mail www.mersinsaglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Akım Medikal Sağlık Ürünleri / 

Muhammet Mutlu Gözüsarı 
 

Adresi 
Turgutreis Mah. İstiklal Cad. Armoni 

İş Merkezi No: 17 Akdeniz/Mersin 
 

T.C. Kimlik No. 17219956134  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Mersin Elektrikçiler Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 33/137766, 

Oda Kayıt No: 1614 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay 

6 

(altı) 
Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 9369/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/42675 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Kütahya/Merkez 

Adresi 
Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet 

Bulvarı-Kütahya 
Tel-Faks 0 274 223 63 38 – 223 61 83 

Posta Kodu 43100 E-Mail www.kutahya@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Korucu Ticaret Yaşar Korucu  

Adresi 
Fevzi Çakmak Mah. Giysan Sanayi 

10501 Sokak No: 55 Karatay/Konya 
 

T.C. Kimlik No. 10526737472  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5800290970  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Konya Bakkallar Bayiler ve 

Kuruyemişçiler Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 42/147158, 

Oda Sicil No: 013753 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay 

6 

(altı) 
Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 9370/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/35192.1 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çanakkale Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe Çanakkale/Merkez 

Adresi İnönü Cad. No: 121 Tel-Faks (286) 217 10 98 / 214 11 31 

Posta Kodu 17100 E-Mail canakkaledhs10@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Kumsal Tıbbi Cihaz İlaç Su Arıtma 

Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

Mehmet Demirci 

Adresi 1004 Sok. No: Z/28 Yenişehir/İzmir  

T.C. Kimlik No.  28696473892 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ege V.D./592 028 3801  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 126578, 

Oda Sicil No: 113722.1 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 9373/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/35192.1 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çanakkale Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe Çanakkale/Merkez 

Adresi İnönü Cad. No: 121 Tel-Faks (286) 217 10 98 / 214 11 31 

Posta Kodu 17100 E-Mail canakkaledhs10@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
HCK Medikal Ürünler Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
İbrahim Köseoğlu 

Adresi 

Tatlısu Mah. Ersoy Sok. Ümüt Apt. 

No: 1/A Yukarıdudullu-

Ümraniye/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.  19178227546 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Sarıgazi V.D./461 041 2165  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Ticaret Sicil No: 748228  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 9374/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/58236 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzurum Bölge Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Baştabipliği 
İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi 
Osmangazi Mah. Çat Yolu Üzeri 

No: 1 Yıldızkent 
Tel-Faks (442) 232 55 55 / 232 50 38 

Posta Kodu 25070 E-Mail erzurumbeah@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Lokman Korkmaz - Nisa Ticaret  

Adresi 
Şükrü Paşa Mah. Yenibahçeli 

Evler B Blok  Kat: 2/3 Erzurum 
 

T.C. Kimlik No. 30136576988  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kazım Karabekir V.D./578 039 0819  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 14946, 

Oda Sicil No: 20898 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 9375/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/209046 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe Zonguldak/Alaplı 

Adresi 
Yenisiteler Mah. Hastane Sok. 

No: 13 
Tel-Faks (372) 378 49 90 / 378 49 92 

Posta Kodu 637850 E-Mail zonguldakdhs1@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Murat Uludağ-Üçkardeşler Market  

Adresi 
1050 Evler D/3 Blok önü 

Alaplı/Zonguldak 
 

T.C. Kimlik No. 21476740696  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Alaplı Mal. Müd./8880029126  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Sicil No: 1630, 

Esnaf Sicil No: 67/46273 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 9376/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/531638 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzurum Bölge Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Baştabipliği 
İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi 
Osmangazi Mah. Çat Yolu Üzeri 

No: 1 Yıldızkent 
Tel-Faks (442) 232 55 55 / 232 50 38 

Posta Kodu 25070 E-Mail erzurumbeah@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Yücel Tıbbi ve Kimyevi Maddeler 

Limited Şirketi 
Muhammet Faruk Dumlu 

Adresi 
Gez Mah. Hastaneler Cad. Şelale Evler 

No: 1 Erzurum 
 

T.C. Kimlik No.  34708416306 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
K. Karabekir V.D./9830042300  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 9088, 

Oda Sicil No: 14283 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 9377/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/175911.13 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzurum Bölge Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Baştabipliği 
İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi 
Osmangazi Mah. Çat Yolu Üzeri 

No: 1 Yıldızkent 
Tel-Faks (442) 232 55 55 / 232 50 38 

Posta Kodu 25070 E-Mail erzurumbeah@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Mustafa Anbarpınar – Natural Life 

Medikal Kimya Sağlık Hizmetleri 
 

Adresi 
Eski Kale Mah. Osman Paşa Cad. 

Kavukçu İşhanı Kat: 2 No: 204 Sivas 
 

T.C. Kimlik No. 26032928068  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Site V.D./0680387505  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 13078, 

Oda Sicil No: 18086 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay 

6 

(altı) 
Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 9378/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/24434 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kars Devlet Hastanesi Baştabipliği İl/İlçe Kars/Merkez 

Adresi Örnek Mah. Kanatlı Sok. Tel-Faks (474) 212 56 68 / 223 97 26 

Posta Kodu 36100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

BİO/KİM Grup Sağlık Ürünleri İnşaat 

İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Zafer Çoklu 

Adresi 
Hoşdere Cad. Fuar Sok. No: 8/5 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  46666405018 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Seğmenler V.D./176 038 9113  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 248497, 

Oda Sicil No: 59/6094 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 9379/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/108712 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yozgat Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe Yozgat/Merkez 

Adresi Develik Mah. Çamlık Cad. Tel-Faks (354) 212 10 70 – 212 09 23 

Posta Kodu 66200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

AYSAN Medikal İnşaat Temizlik Gıda 

ve İhtiyaç Maddeleri Bilgisayar Ticaret 

ve Sanayi Limited Şirketi 

İbrahim Soyer 

Adresi 
Taşköprü Mah. Hastane Cad. Koç 

Emek Apt. No: 3 Yozgat 
 

T.C. Kimlik No.  19712787710 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yozgat V.D./123 011 5867  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 2620, 

Oda Sicil No: 7053 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 9380/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/72300 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Muğla Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Baştabipliği 
İl/İlçe Muğla/Merkez 

Adresi Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. Tel-Faks (252) 214 13 23 – 213 07 62 

Posta Kodu 48000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Biomol Biyo Medikal Laboratuvar 

Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

 

Adresi 
1357 Sok. No: 3/4 Kazım Bey Apt. 

Alsancak/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kordon V.D./1600617986  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 127635, 

Oda Sicil No: 114624.1 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay 

6 

(altı) 
Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 9381/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/170654 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Manisa Akhisar Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe Manisa/Akhisar 

Adresi Hürriyet Mah. 213 Sok. No: 2 Tel-Faks (236) 413 91 91 / 413 86 09 

Posta Kodu 45200 E-Mail satinalma@akhisardh.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

PETRA Temizlik Ambalaj 

Malzemeleri Kimya Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Sakarya Mah. Gedikli Sok. No: 36/A 

Osmangazi/Bursa 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Uludağ V.D./729 050 8241  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 71893, 

Oda Sicil No: 81238 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 9382/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/182858 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yetiştirme Yurdu - Yozgat Sevgi 
Evleri Müdürlüğü 

İl/İlçe Yozgat/Merkez 

Adresi 
M.Hulusi Efendi Mh. Şht. Serdar 
Tayyar Duruduygu Sk. No: 53 

Tel-Faks (0354) 212 11 84 – (0354) 212 21 23 

Posta Kodu 66100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Deniz Can Baltacı Özel Güvenlik Ltd. 
Şti. 

Ramazan Mendilli 

Adresi 
Yavruturna Mh. Maliye 1. Sk. 
Davutoğlu İş Merkezi Kat: 2 No: 9 
Merkez/Çorum 

Yavruturna Mh. Maliye 1. Sk. 
No:1/9 Merkez/Çorum 

T.C. Kimlik No.  18673791620 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

2910763383  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Ticaret Sicil No: 12092/Oda Sicil       
No: 012798 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9364/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/184879 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kastamonu Çocuk Yuvası 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Kastamonu – Merkez 

Adresi Saraçlar Mah. Yurt Sok. No: 5 Tel-Faks 366 214 23 82/366 214 92 44 

Posta Kodu 37100 E-Mail kastamonucy@aile.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Sofram Yemek Gıda İnş. Taah. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Yakup Ziya Kömeç 

Adresi 
Kuzeykent Mah. Toptancılar Sitesi 
No:55/A Kastamonu 

Candaroğulları Mah. Şehit Er Ersin 
Yener Sok. 82/9 Kastamonu 

T.C. Kimlik No.  399 496 565 28 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

772 062 5635  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Ticaret Sicil No: 4476/ 
Oda Sicil No: 700177 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

 9365/1/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/188791 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kastamonu Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü 

İl/İlçe Kastamonu – Merkez 

Adresi 
Saraçlar Mah. Sanatokulu Cad. 
No: 28 Kastamonu 

Tel-Faks 0366 214 9218 – 0366 214 9217 

Posta Kodu 37100 E-Mail kastamonu@aile.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Sofram Yemek ve Gıda İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Yakup Ziya Kömeç 

Adresi 
Kuzeykent Mah. Toptancılar Sitesi 
No:55/A Kastamonu 

Candaroğulları Mah. Şehit Er Ersin 
Yener Sokak 82/9 Kastamonu 

T.C. Kimlik No.  399 496 565 28 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

772 062 5635  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Ticaret Sicil No: 4476/ 
Oda Sicil No: 700177 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

 9365/2/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/186829 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kastamonu Yetiştirme Yurdu 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Kastamonu/Merkez 

Adresi 
Saraçlar Mah. Huzurevi Cad.    
No: 31/B Kastamonu 

Tel-Faks 0366 214 1330 – 0366 214 9246 

Posta Kodu 37100 E-Mail kastamonuyy@aile.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Sofram Yemek ve Gıda İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Yakup Ziya Kömeç 

Adresi 
Kuzeykent Mah. Toptancılar Sitesi 
No:55/A Kastamonu 

Candaroğulları Mah. Şehit Er Ersin 
Yener Sokak 82/9 Kastamonu 

T.C. Kimlik No.  399 496 565 28 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

772 062 5635  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Ticaret Sicil No: 4476/ 
Oda Sicil No: 700177 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

 9365/3/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/38313 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Ali Çetinkaya Kampüsü İzmir 
Karayolu 7. Km. Afyonkarahisar 

Tel-Faks 0 272 228 14 29 – 0 272 228 14 30 

Posta Kodu 03200 E-Mail hastaneihale@aku.edu.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Pozitif Medikal Orman Ürün. İnş. İnş. 
Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Çünür Mah. 102. Cad. Süleyman 
Demirel Bulv. Özyavuz Gaziler Apt. 
No: 255/6 Isparta 

 

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

Kaymakkapı VD. 433 010 7614  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Isparta Ticaret Sicil Memurluğu  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Oda Sicil No: 8421/Isparta Tic. Sic. 
Mem. 6776 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 9388/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/91952 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu 
İl/İlçe Aydın/Nazilli 

Adresi Pınarbaşı Mah. 15. Sok. No: 99 Tel-Faks 0 256 318 0022/0 256 318 0027 

Posta Kodu 9800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Yiğitler Gıda San. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Gimat Toptancılar Sitesi 8. Blok 210 

Macunköy-Yenimahalle/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9800047769  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
70262  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 9387/1-1 
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Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/170123 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. İl/İlçe İstanbul/Şişli 

Adresi 
Askerocağı Caddesi Süzer Plaza 
Kat: 2-3 Elmadağ Şişli İstanbul 

Tel-Faks 0212 334 57 00 / 0212 334 57 57 

Posta Kodu 34367 E-Mail talha.ozcan@mkk.com.tr 

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

Adı/Unvanı 
Akıncı Turizm İnşaat Nakliye San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Rıdvan Akıncı 

Adresi 
Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi No: 26 
D: 2 Mahmutbey Bağcılar İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0270044762  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

352040  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 

 9418/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/113518 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Dicle Üniversitesi Hastaneleri 
Başhekimliği 

İl/İlçe Sur/Diyarbakır 

Adresi 
Dicle Üniversitesi Hastaneleri 
Başhekimliği Kampus 

Tel-Faks 
Tel: 0 412 248 80 01                    
Fax: 0 412 248 85 20 

Posta Kodu  E-Mail hsalma@dicle.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
A Medya Basın Yayın Reklamcılık 
Ambalaj Taah. Tic. Ltd. Şti. 

Ali Altındağ 

Adresi 
Gıda Toptancılar Sitesi L Blok No: 11 
Diyarbakır 

Gıda Toptancılar Sitesi L Blok No: 
11 Diyarbakır 

T.C. Kimlik No.  Ali Altındağ - 17449897290 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

001 062 35 55 001 062 35 55 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

20575 20575 

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. 

 9425/1/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/113518 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Dicle Üniversitesi Hastaneleri 
Başhekimliği 

İl/İlçe Sur/Diyarbakır 

Adresi 
Dicle Üniversitesi Hastaneleri 
Başhekimliği Kampus 

Tel-Faks 
Tel: 0 412 248 80 01 
Fax: 0 412 248 85 20 

Posta Kodu  E-Mail hsalma@dicle.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
A Medya Basın Yayın Reklamcılık 
Ambalaj Tah. Tic. Ltd. Şti. 

Medine Yaşar 

Adresi 
Gıda Toptancılar Sitesi L Blok No: 11 
Diyarbakır 

Gıda Toptancılar Sitesi L Blok   
No: 11 Diyarbakır 

T.C. Kimlik No.  Medine Yaşar - 17422898146 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

001 062 35 55 001 062 35 55 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

20575 20575 

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. 

 9425/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

2012/3959 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve

Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

— Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve

Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine

ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine

Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Pazar Analizi Yönetmeliği

— Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi  Yönetmeliği

— Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/22)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/23)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/24)

DÜZELTME 25/11/2012 tarihli ve 28478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3801 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili

NOT: 26/11/2012 tarihli ve 28479 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de Başbakanlık

ile Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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