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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK

FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimle-

rinin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliklerine, sorumluluklarına ve belgelendirilmelerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kap-
samında çalışacak çevre görevlilerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık fir-
malarının nitelikleri, görevleri, çalışma usul ve esasları, belge başvurularının yapılması, de-
ğerlendirilmesi, belgelerin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

ek-2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aylık Faaliyet Raporu: İşletmelerin çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya çevre

danışmanlık firmaları aracılığı ile Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren
yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının de-
ğerlendirildiği raporu,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Belge: Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini,
ç) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından

belgelendirilen tüzel kişiyi,
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d) Çevre danışmanlık yeterlik belgesi: Çevre danışmanlık firmasına Bakanlık tarafından
verilecek belgeyi,

e) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden ola-
bilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca
denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak
uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen gö-
revliyi,

f) Çevre görevlisi belgesi: Çevre görevlilerine Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,
g) ÇKAGİLHY: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yö-

netmelik,
ğ) Çevre yönetimi: İdarî, teknik, hukukî, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları

kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağla-
mak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygu-
lanmasını,

h) Çevre yönetim birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan
düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim prog-
ramları düzenleyen birimi,

ı) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi: Çevre yönetim birimine Bakanlık tarafından
verilecek belgeyi,

i) Çevre yönetim hizmeti: Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda kirlenmenin ön-
lemesi, kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, kirlenmenin etkilerini
gidermek veya azaltmak için gerekli hukuki, ekonomik, sosyal tedbirlerin alınması, Bakanlığın
çevreyle ilgili çıkarmış olduğu mevzuatın uygulanması ve tüm çevre yönetimine ilişkin işlem-
lerin yürütülmesini,

j) Firma: Çevre danışmanlık firmalarını,
k) Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,
l) İç tetkik: İşletmelerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yö-

netmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre
görevlisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilme-
sini ve rapor hâline getirilmesini,

m) İşletme: Tesis ve faaliyetleri,
n) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
o) Koordinatör çevre görevlisi: Çevre danışmanlık firmasının ve firmada çalışan çevre

görevlilerinin bu Yönetmelikte tanımlanan yükümlülükler kapsamında sağlıklı ve etkin bir şe-
kilde çalışması için gerekli organizasyonu yapan, Bakanlığa ve işletmelere karşı sorumlu olan
çevre görevlisini,

ö) Sistem: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak olan belge başvurularının
yapıldığı elektronik ortamı,

p) Vize dönemi: Çevre görevlisi belgesi, çevre danışmanlık yeterlik belgesi ve çevre
yönetim birimi belgesinin Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 4 (dört) yıllık süreyi,

r) Yetkili makam: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Yönetim Hizmeti Alma Şartları, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi

ve Çevre Danışmanlık Firması Nitelikleri, Yükümlülükler
Çevre yönetim hizmeti alma şartları
MADDE 5 – (1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yö-

netmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre
danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2
listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık
firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

(3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer
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alan işletmeler için birinci fıkrada, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise ikinci fıkrada be-
lirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(4) Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest
bölge yönetimleri; çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre
yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(5) Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 (yirmi) ve üzerinde olan
yataklı ve günübirlik tedavi kurumları, en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim
birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(6) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2
listelerinde yer alan ve mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler, çalışma sürelerini çevre
ve şehircilik il müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem için-
de, bir çevre görevlisini istihdam  etmek veya çevre yönetim birimini kurmak veya çevre da-
nışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(7) İşletme sahipleri veya yetkilileri; bünyelerinde görev yapan çevre görevlisinin ay-
rılması, kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya çevre danışmanlık firmasıyla
yapmış oldukları çevre yönetimi hizmeti alım sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, iptal
tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde başka bir çevre görevlisi istihdam etmek,
çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firması ile yeni bir çevre yönetimi hizmet
alımı anlaşması yapmak zorundadır.

(8) ÇKAGİLHY’nin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almasına rağmen yetkili makam ta-
rafından çevre izninden muaf olduğuna ilişkin görüş verilen işletmelerin çevre görevlisi bu-
lundurmaları zorunlu değildir.

Çevre görevlisi olacaklarda aranan nitelikler
MADDE 6 – (1) İşletmeler ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya çevre danış-

manlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinin aşağıdaki niteliklerden en az birini haiz ol-
maları zorunludur:

a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak
veya çevre mühendisliği veya çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans
veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak
eğitime katılmak ve çevre mevzuatı konusunda yapılacak sınavda başarılı olmak.

b) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat
fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakülte-
lerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında Bakanlıkça yapı-
lacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında ya-
pılacak sınavlarda başarılı olmak.

c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında çalışmış olmak.
Çevre görevlisi belgesi
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin;
a) Birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları haiz kişilerden Bakanlıkça yapılacak

veya yaptırılacak çevre mevzuatı sınavında 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan ala-
rak başarılı olanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.

b) Birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartları haiz kişilerden Bakanlıkça yapılacak
veya yaptırılacak temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı sınavlarında 100 üzerinden 70 ve
üzeri puan alarak başarılı olanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.

(2) En az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı
veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının;

a) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, izin, lisans ve denetim ile ilgili teknik
birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en az 4 (dört) yıl çalışmış olanlara,

b) Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, izin, lisans ve denetim ile ilgili teknik
birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en
az üç yıl çalışmış olanlara,

durumlarını belgelendirmeleri halinde sınav ve ücret şartı aranmaksızın çevre görevlisi
belgesi verilir.

Çevre yönetim biriminin nitelikleri
MADDE 8 – (1) Aynı vergi numarasına veya 5 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkra-

ları kapsamında olup aynı SGK numarasına sahip işletmeler, çevre yönetimi faaliyetlerini çevre
yönetim birimi ile yürütebilirler.
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(2) Çevre yönetimi biriminde en az 2 (iki) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi
ve bunlardan;

a) Birinin çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre bilimleri veya çevre tek-
nolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası
kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

b) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki
tecrübeye sahip bir çevre görevlisi olması,

zorunludur.
(3) Çevre yönetim biriminin sorumlu olacağı işletme sayısının 5 (beş)’ten fazla olması

durumunda ikinci fıkrada belirtilen personel sayısına her beş işletme için bir çevre görevlisi
ilave edilir.

(4) İşletmede, çevre yönetim biriminde görevli personel sayısına uygun olacak çalışma
mekânları bulunmak zorundadır.

Çevre danışmanlık firmasının nitelikleri
MADDE 9 – (1) Çevre danışmanlık firmasında en az 5 (beş) çevre görevlisinin sürekli

istihdam edilmesi ve bunlardan;
a) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 5 (beş) yıllık mesleki

tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre
görevlisi olması,

b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki
tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolo-
jileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kap-
samında belge almış çevre görevlisi olması,

c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki
tecrübeye sahip çevre görevlisi olması,

zorunludur.
(2) Çevre danışmanlık firmasında verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve ça-

lışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet
aracı bulunmak zorundadır.  Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi
ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır.

(3) Çevre danışmanlık ve çevresel etki değerlendirmesi hizmetleri dışında, laboratuvar
hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, danışmanlık hizmeti ile ilgili personeli ayrı tanımlamak
zorundadır. Bunlar, üstlendikleri danışmanlık işlerine ait izin ve denetime esas teşkil edecek
ölçüm ve analizleri yapamazlar.

(4) Şahıs şirketlerine Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilmez.
Yükümlülükler
MADDE 10 – (1) Çevre görevlisi;
a) Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek,

çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu
hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar  işletme sahibine veya sorum-
lusuna sunmak ve sisteme yüklemekle,

c) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her
yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik
raporunu hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak ve sisteme yüklemekle,

ç) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip
eden her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konu-
larda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenle-
mekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemekle,

d) İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça
belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamakla,

e) İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren  en geç otuz gün
içerisinde uygunsuzluğa ilişkin raporu sisteme yüklemekle ve  işletme sahibine/yetkilisine uy-
gunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin
takibini yapmakla, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılan işlem
ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemekle,
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f) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans
belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

g) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta,
zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla,

ğ) Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında
ve eksiksiz olarak sunmakla,

h) İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile mu-
hafaza etmekle,

ı) SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle,
i) Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede

hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
j) Vize dönemi içinde en az bir kere Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitime

katılmakla,
k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,
yükümlüdür.
(2) Çevre yönetim birimi; birinci fıkrada sayılanlara ilave olarak, birinci fıkranın (c)

bendinde belirtilen iç tetkik raporunu birimde görev yapan diğer çevre görevlisi ile birlikte ha-
zırlamakla ve sisteme yüklemekle,

yükümlüdür.
(3) Çevre danışmanlık firmaları birinci fıkrada sayılanlara ilave olarak;
a) Çevre yönetim hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Li-

sanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için ilgili çevre görevlisinin
ayda en az iki gün, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler (mevsimlik veya dönemsel çalışan işlet-
meler için sadece çalıştığı dönemi kapsayacak şekilde) için ilgili çevre görevlisinin ayda en az
bir gün çalışmasını sağlamakla,

b) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen iç tetkik raporunu, çevre yönetimi hizmeti
verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin
Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için üç yıl tecrübeli çevre görevlisi; Ek-2 listesinde yer alan
işletmeler için ise iki yıl tecrübeli çevre görevlisi ile birlikte hazırlamakla,

c) İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda en
geç 30 (otuz) gün içerisinde sistem üzerinden bildirmekle,

ç) Bünyelerinde çalışan çevre görevlilerinin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık
çalışma planını oluşturmak ve sistem üzerinden bildirmekle,

d) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerde hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge
ve raporları sisteme yüklemekle ve bir nüshasını işletmede, diğer nüshasını firmada 5 yıl mu-
hafaza etmekle,

e) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmada işe başlaması veya ayrılması du-
rumunda 30 (otuz) gün içerisinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmakla,

f) 9 uncu maddedeki niteliklerin sağlanamaması hâlinde 30 (otuz) gün içerisinde söz
konusu şartları sağlamakla,

g) Yeterlik belgesine müracaat aşamasındaki belgelerde beyan edilen adres ile Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde yapılan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 30 (otuz) gün
içinde sistem üzerinden bildirmekle,

ğ) Unvan değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayım-
landığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yeniden belge başvurusu yapmakla,

h) Firmaların devredilmesi ve ortaklarının değişmesi durumunda, değişikliğin Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ilgili belgeleri
sisteme yüklemekle,

ı) Elektronik posta kullanıcı adlarında yapılan değişiklikleri ve çevre yönetimi hizmeti
verdiği işletmelerin elektronik postalarını 30 (otuz) gün içerisinde sisteme yüklemekle,

i) Bünyelerinde görev yapan çevre görevlilerinin Bakanlık tarafından yapılacak/yaptı-
rılacak eğitimlere katılmalarını sağlamakla,

yükümlüdür.
(4) Koordinatör çevre görevli;
a) Birinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yükümlülüklerin etkin, doğru ve zamanında

yürütülmesi için gerekli organizasyonu yapmak ve koordinasyonu sağlamakla,
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b) Çevre görevlilerinin hazırladığı iç tetkik raporlarını incelemek, değerlendirmek ve
onaylamakla,

c) Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitimlere katılmakla,
yükümlüdür.
(5) İşletme;
a) Çevre görevlisinin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak

ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,
b) Bünyesinde görev yapan çevre görevlisinin görevini yapabilmesi amacıyla araç, ge-

reç ve uygun çalışma mekânı gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,
c) İşletme ile ilgili iç tetkik raporu hazırlatmak ve çalışanlara yönelik olarak mevzuat

ve çevresel konularda yılda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yaptırmakla,
ç) Aylık faaliyet raporları, iç tetkik raporları ve eğitim dokümanları başta olmak üzere

çevre yönetimi kapsamındaki bilgi, belge ve raporları dosya halinde muhafaza etmekle,
d) İşletmede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ivedi olarak uygunsuzluğu gider-

mekle,
e) İşletmede görev yapan çevre görevlisinin Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak

eğitimlere katılmasını sağlamakla,
f) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi veya Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi

sahibi firma tarafından hazırlanan dokümanların bir nüshasını işletmelerinde bulundurmakla
yükümlüdür.
(6) Çevre danışmanlık firmasında çalışan çevre görevlisi, Çevre Kanununca Alınması

Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri
için iki puan, Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en fazla
16 (on altı) puana eşdeğer işletmeye hizmet verebilir. 5 inci maddenin 3-7 nci fıkralarında yer
alıp Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve
Ek-2 listesinde yer almayan işletmelerin her biri bir puan olarak değerlendirilir.

(7) Çevre görevlileri tarafından işletme yetkilileri ve çalışanlara yönelik olarak düzen-
lenecek eğitim programları işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, proseslerine, çevresel etki-
lerine ve tabi olduğu çevre mevzuatına uygun olarak belirlenir. Eğitimlerde görsel ve basılı
eğitim materyalleri kullanılır.

(8) Çevre görevlileri çalıştıkları işletme ve firma dışında ikinci bir işyerinde çalışamaz.
Çalıştığı tespit edilir ise Çevre Görevlisi Belgesi iptal edilir.

(9) İşletmelerde ve çevre yönetim birimlerinde istihdam edilen çevre görevlileri bu Yö-
netmelikte tanımlanan yükümlülükler dışında işletme bünyesinde başka iş ve işlemlerde çalış-
tırılamazlar.

(10) Başvuru, beyan, raporlama ve bildirim başta olmak üzere bu Yönetmelik kapsa-
mındaki tüm iş ve işlemler elektronik ortamda yürütülür.

(11) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen iç tetkik raporları, aylık faaliyet raporları
ve eğitimler ile ilgili esaslar tebliğ ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yeterlik

Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar
Başvurularda aranacak bilgi ve belgeler
MADDE 11 – (1) Yeterlik belgesi başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin sunul-

ması zorunludur.
a) Çevre görevlisi belgesi başvurusunda;
1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
2) İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),
3) Eğitim durumunu gösteren lisans ve/veya lisansüstü diploma/mezun olduğunu gös-

terir belgesi,
4) Vesikalık fotoğraf,
5) Oda sicil numarası (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalar için),
6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen meslek grubu için çevre

mevzuatı sınav sonuç belgesi,
7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen meslek grupları için temel

çevre bilimleri ve çevre mevzuatı sınav sonuç belgesi,

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                               21 Kasım 2013 – Sayı : 28828

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



b) Çevre yönetim birimi başvurusunda;
1) Vergi numarası ve SGK işyeri sicil numarası,
2) İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),
3) Çevre yönetim biriminden sorumlu işletme yetkilisinin adı, soyadı ve yetkili oldu-

ğuna dair belge,
4) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin Türkiye Cumhuriyeti kimlik nu-

maraları ile sosyal güvenlik numaraları,
5) Çevre yönetim hizmeti verilecek işletmeler ile bu işletmelerden sorumlu olacak çevre

görevlilerinin listesi,
6) Çalışma ve SGK hizmet belgesi (Çalışması zorunlu 3 (üç) yıl deneyimli çevre gö-

revlisi için),
c) Çevre danışmanlık firması başvurusunda;
1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
2) Vergi numarası ve SGK işyeri sicil numarası,
3) İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),
4) Firmanın, çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite,

proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
5) Büro tescil belgesi (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalardan alın-

mış),
6) Çevre görevlisi olarak istihdam edilen personelin Türkiye Cumhuriyeti kimlik nu-

maraları ile sosyal güvenlik numaraları,
7) Çalışma ve SGK hizmet belgesi (Çalışması zorunlu 5 (beş) yıl deneyimli koordinatör

çevre görevlisi için),
8) Çalışma ve SGK hizmet belgeleri (Çalışması zorunlu 3 (üç) ve 2 (iki) yıl deneyimli

çevre görevlileri için),
9) Çevre görevlilerinin, çalıştığı firma dışında ikinci bir işyerinde çalışmadıklarına iliş-

kin taahhüt belgeleri.
(2) Belge başvurularında belge başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi

Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair hesap belgesinin sisteme yüklenmesi zorunludur.
(3) Birinci fıkranın (c) bendinin 4 (dört) ve 5 (beş) numaralı alt bentlerinde belirtilen

belgeler kamu kurumlarından istenilmez.
Belge başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak belge başvuruları

elektronik imza ile elektronik ortamda yapılır (e-başvuru) ve belgeler elektronik ortamda verilir.
(2) Başvurular 20 (yirmi) gün içerisinde değerlendirilir. İstenilen belge ve bilgilerde

eksiklik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan
belgelerden uygun olanı verilir.

(3) Başvuruda eksik belge ve bilgi olması durumunda 15 (on beş) gün içinde tamam-
lanması istenir, tamamlanmaması hâlinde başvuru iade edilir. Eksikliklerin giderilmesi halinde
Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan belgelerden uygun olanı verilir.

(4) Çevre yönetim birimi belgesi ile çevre danışmanlık yeterlik belgeleri işletmede veya
firmada görülebilecek şekilde asılır.

(5) Elektronik ortamda sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâ-
linde Bakanlık asıllarını isteyebilir.

(6) Belge geçerlik süresi 4 (dört) yıldır.
(7) Belge almış kişi, kurum ve kuruluşlar, belge alma aşamasında sundukları belgelerde

meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Bakan-
lığa bildirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme, Belgelerin Askıya Alınması ve İptali

Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmalarının denetimi
MADDE 13 – (1) Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya firmaların, yeterlik şart-

larının devam edip etmediği ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği yetkili makam ta-
rafından denetlenir.

(2) Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya firmalar, denetim yapan görevlilere ge-
rekli bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.
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(3) Yetkili makam tarafından,
a) Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve firmaların hizmet verdiği işletmenin dene-

timi sonunda Ek-1’de yer alan “Çevre Görevlisi Değerlendirme Formu”, Ek-2’de yer alan
“Çevre Yönetim Birimi Değerlendirme Formu”,

b) Firmaların denetimi sonunda ise Ek-3’te yer alan “Çevre Danışmanlık Firması De-
ğerlendirme Formu”,

doldurulur.
(4) Yeterlik belgesi alan firmalar vize dönemi içerisinde en az bir defa Bakanlık tara-

fından denetlenir.
(5) Çevre Görevlisi ve/veya Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sahibi firmaların hiz-

met verdiği işletmeler ile Çevre Yönetim Birimi kuran işletmelerde yetkili makamca veya yetki
devri yapılan kurum/kuruluşlarca uygunsuzluk tespit edilip idari yaptırım uygulanması duru-
munda, bu uygunsuzluğun  Çevre Görevlisi, Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sahibi firma
ve/veya Çevre Yönetim Birimi tarafından yetkili makama bildirilmediğinin yetkili makamca
belirlenmesi halinde, Çevre Görevlisine Ek-1’de yer alan  “Çevre Görevlisi Değerlendirme
Formu”na, Çevre Yönetim Birimine Ek-2’de yer alan “Çevre Yönetim Birimi Değerlendirme
Formu”na ve/veya Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sahibi firmalara Ek-3’te yer alan “Çevre
Danışmanlık Firması Değerlendirme Formu”na göre ceza puanı verilir.

Belgelerin askıya alınması ve iptali
MADDE 14 – (1) Denetimler sonunda çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve firma-

ların;
a) Yeterlik şartlarını taşımadıklarının tespit edilmesi hâlinde,
b) Ek-1’de yer alan “Çevre Görevlisi Değerlendirme Formu”, Ek-2’de yer alan “Çevre

Yönetim Birimi Değerlendirme Formu” ve Ek-3’te yer alan “Çevre Danışmanlık Firması De-
ğerlendirme Formu”nda yer alan ceza puanının toplamının 100 (yüz) olması hâlinde,

c) 8 inci maddenin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen per-
sonel sayısı ile ilgili asgari şartların sağlanamaması hâlinde,

ç) 18 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı şekilde temsilcilik veya irtibat bürosunun
açıldığının tespiti halinde,

belgeler üç ay süre ile askıya alınır.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan eksikliğin giderilmesini müteakiben belgenin

geçerliliği vize süresi sonuna kadar tekrar devam eder.
(3) Denetimler sonunda çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve firmaların;
a) Belge başvurusu sırasında yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge düzen-

lediğinin tespit edilmesi hâlinde,
b) Hizmet verdiği süre içinde yetkili makama yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge ver-

diğinin tespit edilmesi hâlinde,
c) Çevre kirlenmesine yol açacak şekilde, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya

eksik yapmasına sebep olacak rapor düzenlediklerinin tespit edilmesi hâlinde,
ç) Çevre görevlisinin çalıştığı firma dışında ikinci bir işyerinde çalışamayacağına ilişkin

taahhüdüne aykırılık tespit edilmesi halinde,
d) Ceza puanı toplamının vize süresi içinde ikinci kez 100 (yüz) ceza puanı olması hâ-

linde,
belgeleri iptal edilir.
(4) Formlarda yer alan ceza puanları bir vize dönemi için geçerlidir. Yeni vize döne-

minde hesaplamaya dâhil edilmez.
(5) Belgelerin askıya alınması ve iptal edilmesi halinde;
a) Bakanlık, belgeleri askıya alınan veya iptal edilenleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdür-

lüklerine ve belgesi iptal edilen ilgililere bildirir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlar.
b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, belgeleri askıya alınan veya iptal edilen çevre

görevlisi, çevre yönetim birimi veya firmanın, çevre yönetimi hizmeti veremeyeceklerini hiz-
met verdiği işletmeye bildirir.

c) Belgelerin askıya alındığı veya iptal edildiği tarihten önce; çevre görevlisi, çevre yö-
netim birimi veya firmalar tarafından, yetkili makama sunulmuş olan işletmelerin çevre izni
veya çevre izin ve lisansı işlemlerinin geçerli belgeye sahip çevre görevlisi, çevre yönetim bi-
rimi veya firma tarafından tamamlanmasına izin verilir.
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(6) Belgesi askıya alınan çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya firmalar askı süresi
sonuna kadar eksikliklerini tamamlamazsa belgeleri iptal edilir.

(7) Belgesi iptal edilen çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve firmalar bir yıl süre ile
yeni belge müracaatında bulunamazlar.

(8) Belgesi iptal edilen firmalar aynı isim altında veya isim ve ticari unvan değişikliği
yaparak iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge alamazlar. Bu firmaların Ticaret Sicil Ga-
zetesinde firma sahibi/ortağı olarak adı geçen kişiler tarafından isim ve ticari unvan değişikliği
yapılmak suretiyle yapılacak belge başvuruları kabul edilmez.

(9) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sa-
hibi firmaların yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi
durumunda verilen cezalar Bakanlıkça sisteme işlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Vize, Eğitim ve Sınav

Belgelerin vize edilmesi
MADDE 15 – (1) Vize işlemleri için, mevcut belgenin geçerlik süresinin bitiminden

en az bir ay önce başvuruda bulunulur.
(2) Çevre görevlileri tarafından yapılacak vize başvurularında 17 nci madde gereğince

eğitim alındığına dair belgenin sunulması zorunludur.
(3) Çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacak vize baş-

vurularında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile güncel büro tescil belgesi sunulur.
(4) Vize başvurularında, vize ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

hesabına yatırıldığına dair hesap belgesi eklenir.
(5) Süresi içinde vize başvurusu yapmayan kişi, kurum veya kuruluşların belge bedelleri

%50 fazlasıyla alınır.
(6) Vize süresi içinde başvuru yapmayan çevre görevlileri, çevre yönetim birimi veya

firmalar, belge geçerlik tarihinin dolmasından sonra çevre yönetimi hizmetleri veremezler.
(7) Bu durumdaki çevre görevlileri veya çevre yönetim birimi veya firmalar tarafından,

yetkili makama sunulmuş olan çevre izin veya çevre izin ve lisans işlemlerinin tamamlanmasına
izin verilir.

(8) Belge vize süresi dolanlar 11 inci madde kapsamında yeniden başvuru yapar.
Çevre görevlisi eğitimi ve sınavı
MADDE 16 – (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, çevre görevlisi bel-

gesi almak isteyen kişiler çevre görevlisi sınavına girmek zorundadır. Sınav başvurularında
Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı eğimine katılım
belgesi sunulur.

(2) Çevre görevlisi eğitimi, üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan
veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans
veya üzeri eğitim almış kişiler için çevre mevzuatı; üniversitelerin mühendislik bölümlerinden
veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden
veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar için ise temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı
konularını kapsar.

(3) Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya çevre mühendis-
liği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış
kişiler için çevre mevzuatı sınavına, Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-
edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner
fakültelerinden mezun olanlar temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konusunda yapılacak
sınava katılmak zorundadırlar.

(4) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenir.
(5) Eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça ya-

pılır veya yaptırılır.
(6) Sınavda 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır ve

Ek-4’te yer alan çevre görevlisi belgesini almaya hak kazanır.
(7) Çevre görevlisi sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl geçerlidir.
Eğitim
MADDE 17 – (1) Bakanlık, belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim

verir veya verdirir. Çevre görevlileri vize dönemi içinde en az bir kere bu eğitime katılmak zo-
rundadır. Eğitim ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Devir, Şube ve Temsilcilik, Müteselsil Sorumluluk ve Bildirimler

Devir, şube ve temsilcilik
MADDE 18 – (1) Yeterlik belgeleri hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez,

kullanımına izin verilemez, satılamaz, belge kapsamında temsilcilik verilemez ve irtibat bürosu
açılamaz.

(2) Çevre danışmanlık firmalarının şube açabilmeleri için, şube kuruluşunun Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi ve firmanın taşıyacağı tüm şartları ve yükümlülükleri
şubenin de sağlaması gerekmektedir.

(3) Şube açmak isteyen firmalar, 11 inci madde kapsamında Bakanlığa başvururlar.
Müteselsil sorumluluk
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin çevre görevlileri, çevre

yönetim birimleri veya çevre danışmanlık firmaları tarafından yerine getirilmemesi, çevre da-
nışmanlık hizmeti alanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(2) Bir işletmede, çevre yönetim biriminin veya çevre görevlisinin yanında, çevre da-
nışmanlık firmasından da çevre yönetimi hizmeti alınmış olması halinde, hizmet verenlerin ta-
mamı bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerden aynı derecede sorumludur.

Bildirimler
MADDE 20 – (1) Bakanlıkça kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilecek yazı ve bildi-

rimlerin tebliğinde, müracaat sırasında sistemde beyan edilen adres ve elektronik posta dikkate
alınır. Adres ve elektronik posta değişikliği olması halinde bu değişikliği 30 (otuz) gün içinde
beyan etmeyenlerin, daha önce beyan ettiği adrese ve elektronik postaya yapılan yazışma ve
bildirimler geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Belge bedeli
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilecek belgeler, diğer şartlara ilaveten Ba-

kanlıkça tespit edilen ücret karşılığında verilir. Belge yenilemeleri, unvan değişiklikleri ve şube
açma işlemi de ücrete tabidir.

Düzenleme yapma
MADDE 22 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına

ilişkin olarak tebliğler çıkarabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çev-

re Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceden alınan belgelerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce verilen

çevre görevlisi belgeleri vize sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre görevlisi belgesi alanların

belgeleri vize süresinin sonunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca eğitim alındığına
dair belgenin sunulması halinde vize edilir.

Şartların sağlanması ve yükümlülük
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre yö-

netim birimi onaylanmış işletmeler ve çevre danışmanlık belgesi almış firmalar, bu Yönetme-
likte belirtilen şartları, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde
sağlamakla yükümlüdür. Bu süre içinde gerekli şartları sağlamayan çevre yönetim birimlerinin
onayları ve çevre danışmanlık firmalarının belgeleri 6 (altı) ay süre ile askıya alınır. Askı süresi
içinde şartlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getiren çevre yönetim birimleri veya
çevre danışmanlık firmalarının belgeleri vize süresi bitimine kadar geçerlidir. Askı süresi içinde
gerekli şartları sağlamayanların belgesi iptal edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre yönetim birimi onaylanmış
işletmeler veya çevre danışmanlık belgesi almış firmalar, bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu
maddelerinde belirtilen şartları sağlayana kadar bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine tabidirler.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                               21 Kasım 2013 – Sayı : 28828

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10



21 Kasım 2013 – Sayı : 28828                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               21 Kasım 2013 – Sayı : 28828

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



21 Kasım 2013 – Sayı : 28828                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               21 Kasım 2013 – Sayı : 28828

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



21 Kasım 2013 – Sayı : 28828                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               21 Kasım 2013 – Sayı : 28828

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



21 Kasım 2013 – Sayı : 28828                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka

Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 27/A maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ve üye işyerleri, harcama ve alacak belgesi

düzenleme imkânı olmayan, kart hamili tarafından başlatılan ve internet kullanılarak gerçek-

leştirilen işlemler için diğer önlemlerle birlikte 3-D Secure veya asgari olarak 3-D Secure pro-

tokolünün güvenlik önlemlerini karşılayan kart hamili kimlik doğrulama teknolojisini içerecek

şekilde kart kullanım alt yapısı tesis ederler. Veri işleme, kaydetme veya iletişiminde asgari

seviyede Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardının (Payment Card Industry -PCI-

Data Security Standard -DSS-) hükümlerini dikkate alırlar. Üye işyeri anlaşması yapan kuru-

luşlar, bu fıkra hükümlerinin üye işyerleriyle yapacakları sözleşmelerde yer almasını ve uygu-

lanmasını gözetmekle yükümlüdürler. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde söz

konusu altyapının kullanımının zorunlu tutulması, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların ve

üye işyerlerinin tercihlerine bağlı olup, zorunlu tutulmadığı durumlarda kullanım kart hamilinin

tercihine bağlıdır. Kart hamili dışında kalan Kanun kapsamındaki taraflar, bu fıkra ile getirilen

yöntem hakkında kart hamillerini bilgilendirirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilen Banka Kartları ve Kredi

Kartları Hakkında Yönetmeliğin 27/A maddesinin yedinci fıkrasının üçüncü cümlesi 1/1/2016

tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2007 26458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/12/2008 27087

2- 1/8/2009 27306

3- 17/12/2010 27788

4- 14/1/2011 27815

5- 19/10/2011 28089

6- 8/10/2013 28789 Mükerrer
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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Anadolu Üniversitesi Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İTAM): Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektör Yardımcısı: İlgili Rektör Yardımcısını,
e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin bilimsel ve teknolojik önceliklerine

yönelik olarak Üniversite bünyesinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı oluşturarak, üst dü-
zeyde araştırmalar yapmak ve yüksek donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji

araştırma konularında altyapı yatırımları yaparak araştırmacıların kullanımına hazır laboratu-
varlar ve araştırma üniteleri kurmak ve bunların işletilmesini gerçekleştirmek.

b) Üniversitenin stratejik planı kapsamında ileri teknolojiler alanında ortaya çıkan ih-
tiyaçlar doğrultusunda yeni birimler ve çalışma grupları oluşturmak ve araştırma ortamları sağ-
lamak.

c) Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojiler alanında üst düzeyde araştır-
malar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

ç) İleri teknolojiler konusunda her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim
programları, konferans, teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre gibi
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öğrencilere staj imkanları yaratmak.

d) Merkez altyapısını kullanacak kişilerin, laboratuvar ve cihazların kullanımı ve labo-
ratuvar güvenliği konusunda eğitilmesine katkı sağlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları kapsamında çalışmaları bulunan Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini
tamamlamadan görevinden ayrılması halinde, aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet
süresi altı ayı aşması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, idari işlerini düzenli ve amaçlarına uygun olarak yürütmek,

gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.
b) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki

yıla ait çalışma programını her yılın Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Müdür Yardımcısı ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alan-

ları kapsamında araştırmalar yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile
Rektör tarafından, bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde sona erer. Müdür Yar-
dımcısı aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin amaçları kapsamında araştırma, uygula-

ma ve eğitim deneyimi olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bilim alanları dikkate alı-
narak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye ile birlikte Müdür
ve ilgili Rektör Yardımcısı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim
Kurulu üyelerinden ikisi Müdürün önerisiyle ve Rektör tarafından art arda ikiden fazla olma-
mak üzere tekrar görevlendirilebilir, diğerlerinin görevi sona erer. Üst üste en az üç toplantıya
mazeret bildirmeksizin katılmayan ve üç yıldan önce görevinden herhangi bir şekilde ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görev-
lendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; üç ayda en az bir defa, Müdürün çağrısı veya Yönetim Kurulu
üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ilgili Rektör
Yardımcısı başkanlığında toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ve Merkezin amaçlarına uygun olarak Merkezin

çalışmalarını düzenlemek, Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak ve alınan
kararların yürütülmesini sağlamak.

b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bun-
ların görevlerini belirlemek.
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c) Müdür, Danışma Kurulu ve çalışma gruplarından gelen, öneri, istek ve başvurular
ile ilgili kararlar almak.

ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki
yıla ait çalışma programının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede, Merkezin amaçlarına yönelik araş-

tırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunan fakülte dekanları, enstitü müdürleri, yüksekokul mü-
dürleri, bölüm başkanları ve merkez müdürlerinden veya temsilcilerinden, Üniversite mensubu
olup Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Teşvik ödülü
sahipleri ve üyeleri, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ödülü sahipleri ve üyeleri, Üniver-
sitenin Bilim ve Teknoloji Ödülü sahipleri, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı, Anadolu Teknoloji
Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş. Genel Müdürü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eskişehir
İl Müdürü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) Eskişehir İl Müdürü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel
Sekreteri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Eskişehir İl Müdürü ve konularında uzman ve uluslararası ünü olan TÜBİTAK Bilim
Ödülü sahibi iki bilim insanından oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışma grubu sorumluları
Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı
üzerine ve Rektörün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyetlerini, işleyişini, sunduğu hizmetleri ve teknolojik işlevlerini

değerlendirmek, gerekirse Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet
göstereceği öncelikli alanlar hakkında görüş bildirmek.

b) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik olarak Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunmak.

ç) Lisansüstü programların güncellenmesi ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun nitelikli
disiplinler arası donanımlara sahip araştırmacı ve akademik personelin yetiştirilmesi hakkında
görüş bildirmek.

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve ve-

rimliliğini arttırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla
çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütü-
lür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAYDAR ALİYEV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet-
lerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Anadolu

Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, organlarına, or-
ganlarının 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: Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektör Yardımcısı: İlgili Rektör Yardımcısını,
e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluş sürecini ve gelişimini; Azerbaycan toplumunun

çağdaşlaşmasını ve yapısını; modern Azerbaycan’ın kurucusu milli lideri Haydar Aliyev’i ve
onun manevi mirasını araştırmak, bu konuda yayınlar yapmak, konferanslar, paneller, sempoz-
yumlar, sergiler, sanat etkinlikleri ve kongreler düzenlemek.

b) Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında bilimsel, kültürel çalışmalar ve yayınlar yapmak.
c) Azerbaycan Cumhuriyeti Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları ile Anadolu

Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları arasında işbirliği sağlamak.
ç) Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlık dönemi öncesi ve bağımsızlık dönemine ait

bir dokümantasyon arşivi oluşturmak.
d) Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan

Cumhuriyeti arasındaki bağlantıya katkılarını araştırmak.
e) Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki dostluğa ve komşuluğa

ait tarihi araştırmak; eğitim, bilim, kültür, teknoloji ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine
katkıda bulunmak; alan araştırmaları ve yayınlar yapmak; bulguları kamuoyu ile paylaşmak.

Organlar
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Azerbaycan Cumhuriyeti konusunda araştırma-

ları olan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün altı
aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dol-
madan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendir-
me yapılır.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalış-
maların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, önerilen projelerin Yönetim Kuruluna sunulma-
sından, faaliyetlerin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından
Müdürce önerilen bir üye, Rektör tarafından üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendi-
rilir.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekalet eder. Vekalet
süresinin altı ayı aşması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün öne-

risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile Müdürden oluşur. Üyelerin görev
süresi üç yıldır. Üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağ-
rısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süre için
aynı usulle bir başka öğretim üyesi görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve

karara bağlamak.
b) Danışma Kurulunun görüş ve uygulamaları doğrultusunda yapılacak uygulamalarda

Müdüre yardımcı olmak.
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri veya Azer-

baycan Cumhuriyeti ve Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev konusunda araştırmaları olan
uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden
oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine top-
lanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak.
b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nişantaşı Üniversitesinden:
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinde ön lisans ve lisans

eğitim-öğretimi yapan bölüm/programlarda ve yabancı dil hazırlık sınıflarında, akademik ya-
rıyıllar dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesinde ön lisans ve lisans düze-

yinde eğitim-öğretim yapan bölüm/programlarda ve yabancı dil hazırlık sınıflarında, yaz ay-
larında yapılacak olan yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık Sınıfı: Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
b) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ç) Senato: Üniversite Senatosunu,
d) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar, Dersler ve Başarı Notu

Yaz öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek.
b) Öğrencilerin normal öğrenim dönemlerinde alıp başarısız oldukları derslerden ba-

şarılı olmalarına ve/veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmek isteyen
öğrencilerin isteklerini gerçekleştirmelerine imkân sağlamak.

c) Programlarda meydana gelen öğrenci yığılmalarının önüne geçmek ve eğitim-öğre-
timde verimliliği artırmak.

ç) Öğrencilerin, eğitim-öğretimlerini kısa sürede tamamlamalarını sağlamak.
d) Öğrencilerin hiç almadıkları dersleri alarak daha sonraki dönemlerde meydana ge-

lebilecek ders yüklerini hafifletmelerine imkân sağlamak.
e) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin hazırlık eğitimlerini bitirmelerine imkân

sağlamak.
Yaz öğretiminin kapsamı ve süresi
MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenecek bir akademik takvime göre yürütülür. Yaz öğre-
timinde, normal bir dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Hazırlık sınıfında bu kural
uygulanmaz. Yaz öğretimi isteğe bağlıdır ve eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süre, yaz
öğretiminde yapılacak final sınavlarını kapsamaz. Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz.
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Yaz öğretiminde derslerin açılması
MADDE 7 – (1) Üniversite eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken

dönemde açılmayıp yaz okuluna ertelenmez. Yaz okulunda açılacak dersler, ilgili yönetim ku-
rullarınca belirlenir. Ön kayıtlar sonucunda, öğrenci sayıları belirlenir ve dersin açılıp açılma-
yacağına ilgili yönetim kurulu karar verir.

(2) Yaz okulunda açılacak derslerin ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belir-
lenir ve ilan edilir. Ön kayıt için öğrencinin yaz okulu ders ücretinin tamamını yatırması gerekir.

Yaz öğretiminde ders alma ve bırakma
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda öğrenci en fazla toplam 12 kredilik ders alabilir. Yalnızca

yabancı dil hazırlık sınıfının yaz okulunda dersler, haftada en fazla otuz saat olarak işlenebilir.
(2) 2547 sayılı Kanundaki azami öğretim süresini bahar dönemi sonunda doldurmuş

ve ilişik kesme durumuna gelmiş öğrenciler de yaz öğretiminden ders alabilirler. İlişik kesme
işlemi bir sonraki akademik yılın güz dönemi başında yapılır.

(3) Yaz öğretiminde alınan dersler, kayıtlara ve hesaplamalara normal dönemde alınan
dersler gibi geçer.

(4) Öğrenciler yaz okulunda, normal dönemde CC’nin altında not aldıkları dersleri tek-
rar edebilir.

(5) Yaz okulunda ders alınması sırasında ön şartlı derslere ilişkin karar Senatoca verilir.
(6) Yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.
Başka bir üniversite veya yüksekokul yaz okulundan ders alma
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders

alabilmeleri için, söz konusu dersin Üniversitenin yaz öğretimi döneminde açılmaması gerekir.
(2) Öğrencinin, farklı yüksekokul veya üniversiteden alacağı dersin müfredat, dil, kredi

ve saatini, ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren belgeyi önceden ilgili yönetim kuruluna
sunması gerekir. Bu durumun Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci
farklı yüksekokul veya üniversiteden ders alabilir.

Derslere devam
MADDE 10 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulu-

nun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu or-
tadan kaldırmaz.

Başarı notu
MADDE 11 – (1) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC

harf notu almak gerekir. CC’nin altında not alan öğrenci ortalamasına bakılmaksızın o dersten
başarısız sayılır.

(2) Yaz okulunda açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz okuluna kayıtlı öğ-
renciler girebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 9/12/2010 tarihli ve 27780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ni-

şantaşı Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesi bünyesinde kurulan Fiz-

yoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların
görevlerine 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) Merkez (ZÜFUM): Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama  ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Zirve Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Sağlık bilimlerinde bilgi üretimine yönelik olanaklar

hazırlamak, çalışmalar ve araştırmalar yapmaktır.
MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
a) Sağlık bilimleri alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma

yöntemler geliştirmek, araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı
olmak ve destek sağlamak.

b) Multidisipliner araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulamaya aktarılmasına
koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak.

c) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması
için gerekli önlemleri almak.

ç) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi
için gerekli önlemleri almak.
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d) Sağlık bilimlerinde çalışan araştırmacılara istediklerinde bilimsel standartlar içinde
yardım ve destek sağlamak.

e) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eği-
tim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar
sağlamak.

f) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar,
seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili ser-
tifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

g) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek ve diğer yöntemlerle
bilimsel çalışmaları teşvik etmek.

ğ) Yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla amacına yönelik müşterek çalışmalar yap-
mak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

h) Merkezin araştırma için gerekli olanaklarını artırma ve çağdaşlaştırma konularında
çalışmalar yapmak.

ı) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine
uygun diğer çalışmaları  yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, Rek-

tör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirile-
bilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından
üç yıllık süre için, Rektör tarafından en fazla üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yar-
dımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar.

(3) Müdürün, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi,
Müdür yardımcıları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak.
c) Yurt içi ve yurt dışı eğitim, öğretim, araştırma ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapmak, amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.
ç) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini

belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin altı aylık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra

Rektöre sunmak.
e) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görev-
lendirilen  üç öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri
süreleri dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılanların yerine aynı usulle yeni üyeler görevlen-
dirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini
görüşmek üzere toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile altı aylık faaliyet raporunu

görüşerek hazırlamak.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, bilgisayar ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Yürütülecek projelerle ilgili çalışma ilkelerini belirlemek, gerekli çalışma gruplarını

ve laboratuvar ortamını sağlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek.
e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını belirlemek

ve görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.
f) Üniversiteye bağlı bölüm ve birimlerdeki bilgisayar iç yapılaşmalarındaki uyulması

gereken standartları ve bu sistemler arasındaki teknik uyumluluğu sağlayacak önlemleri belir-
lemek ve gerekli işbirliğini sağlamak.

g) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini inceleyerek, uygun görüleni değerlendirmek,
öneriler sunmak ve destekleme şeklini belirlemek.

ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilecek akademik, teknik ve idari personel ih-

tiyacı, Müdürün önerisi ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Taşınır mallar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

taşınır mal Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/23)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 1 – (1) Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. (Anadolu Motor) tarafından

yapılan başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Hindistan menşeli gücü 15kW’ı geç-
meyen dizel motorlar için 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/18) 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, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çer-
çevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalı
MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi Anadolu Motor firması, soruşturma dönemi olarak be-

lirlenen 2011 yılında soruşturma konusu ürünün Türkiye’deki üretiminin %85’ini gerçekleş-
tirmektedir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil
niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma sürecinde bu tespiti değiştirecek herhangi
bir somut bilgi alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik
bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine
soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.
İthalatçı ve soruşturma konusu ülkelerdeki üretici/ihracatçıların süre uzatımı yönündeki makul
talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve
gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu
gönderilen firmalardan 18 tanesi ithalatçı soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandırmıştır.

(6) Hindistan’da yerleşik üretici/ihracatçılardan Greaves Cotton Limited (Greaves) fir-
ması ile ÇHC’de yerleşik Changzhou Changfa Imp. & Exp. Co., Ltd. (Changfa) firmaları üre-
tici-ihracatçı soru formlarına usulüne uygun olarak cevap vermiş ve soruşturma süresince iş-
birliği içinde bulunmuşlardır. Firmaların soru formlarına verdikleri cevapların incelenmesi ne-
ticesinde tespit edilen eksiklikler firmalara bildirilmiş, her iki firma da bu eksikliklere ilişkin
cevaplarını kendilerine tanınan süreler içerisinde Bakanlığa iletmiştir.
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(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 27/6/2013 tarihinde ÇHC ve Hindistan’ın Ankara’daki
Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, soruşturmaya konu
ülkelerde yerleşik işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçılara ve yerli üretim dalına iletilmiştir.
Adı geçen tüm taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için uygun bir süre tanınmış,
nihai bildirime cevap verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepler karşılanmıştır.

(8) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ile yerli üretim
dalından gelen dinleme toplantısı talepleri kabul edilmiştir. Bu çerçevede, talep eden ithalatçı
firmalar ile yerli üretim dalının katılımı ile 15/7/2013 tarihinde kamu dinleme toplantısı dü-
zenlenmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm
bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendiri-
lebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan
bilgi ve belgelerin 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 üretici Anadolu Mo-

tor firmasının İstanbul Kartal’daki idari ofisleri ve üretim tesislerinde 26-27/2/2013 tarihlerinde,
Hindistan’da yerleşik bulunan Greaves firmasının Mumbai ve Aurangabad’da bulunan idari
ofisleri ile üretim tesislerinde ise 20-25/5/2013 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturmaları
gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011–31/12/2011 tarihleri arası soruş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 8408.90.41.90.00 Gümrük Tarife İstatistik

Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “(dizel veya yarı dizel) sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorların, diğerlerinden gücü 15kW’ı geçmeyenler”dir.

(2) Başvuruya konu motorlar güçleri 8,5 ila 17 beygir arasında değişen, marşlı veya
iple çalıştırmalı, dört zamanlı, hava soğutmalı ve tek silindirli motorlar olup çapa makinelerinde
ve hafif inşaat makineleri ile motopomp ve jeneratörlerde kullanılabilmektedir.

(3) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılar tarafından yerli üretim da-
lının ithalata konu olan motor tiplerinin tamamını üretemediği; bu bağlamda ithalata konu olan
4.7, 5, 6.7, 9, 10 ve 11 beygir gücündeki motorların yerli üretiminin bulunmadığı ifade edil-
miştir. Bu iddiaya ilişkin olarak yerli üretim dalından alınan yanıtta, 8.5, 12, 13 ve 17 beygir
gücündeki motorların yerli üretim dalı tarafından üretildiği ve 6.8 beygir gücündeki motorların
da pazara sunulma aşamasına geldiği ifade edilmiştir. Üretilen motorların dahil olduğu güç se-
risinin ihtiyaç duyulan güç taleplerini karşılamak için yeterli olduğu da belirtilmiştir.

(4) İthalatçı firmaların bazıları tarafından ayrıca, yerli üretim dalı tarafından üretilen
muadil motorların ithal ürünlere göre daha ağır ve gürültülü olduğu ve ergonomik yapısı ne-
deniyle bazı uygulamalar için uygun olmadığı iddia edilmiştir. Yerli üretim dalı konuya ilişkin
olarak verdiği yanıtta Hindistan menşeli motorların yerli motorlar ile birebir aynı olduğu, buna
karşılık ÇHC menşeli motorlarda farklılıklar görülebildiğini ifade etmiştir.
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(5) İthalatçı firmaların bazıları yerli üretim dalı tarafından üretilen motorların eski tek-
nolojiye sahip olduğunu öne sürmüştür. Yerli üretim dalının bu iddiaya ilişkin yanıtında ço-
ğunlukla çapa makinesi üretiminde kullanılan dizel motorların İtalyan-Lombardini tarafından
geliştirilen motorlar olduğu, kendileri gibi Hindistan’da yerleşik Greaves firması tarafından da
bu motor tiplerinin üretimine devam edildiği ifade edilmiştir. Buna ilaveten, yerli üretim dalının
halihazırda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam ettiği ve bu faaliyetler sonucunda 6.8
beygir gücündeki motorların da ürün yelpazesine ilave edileceği belirtilmiştir.

(6) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçı firmaların bazıları yerli üretim
dalı tarafından üretilen motorlarda motor titreşim engelleyici balans mili olmadığını; tüm ekip-
manlara uyarlanabilecek kadar çok sayıda krank mili tipi olmadığını; sessizlik sağlamaya yö-
nelik susturucu bulunmadığını veya ithal üründeki susturucudan küçük susturucunun kullanıl-
dığını; manuel motor tiplerinde dekomprasyon mandalının bulunmadığını; silindir ve motor
gövdesinin tek parça olmayıp birbirinden ayrılabildiğini; sadece emme subapında yağ keçesinin
bulunduğunu; hassas ayar yapmaya uygun şekilde subap ayar şiminin olmadığını ve son olarak
soğutma sisteminde ithal üründeki gibi iki değil beş parçalı davlumbaz kullanıldığını öne
sürmüştür.

(7) Soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ithalatçıların yukarıda özetlenen iddiaları
gerek yerinde doğrulama soruşturması sırasında gerek yazılı olarak yerli üretim dalına iletilmiş,
bu iddialara ilişkin açıklama talep edilmiştir.

(8) Yerli üretim dalı tarafından yukarıda sayılan iddialara ilişkin olarak verilen yanıtta;
a) Hindistan menşeli motorlarda da titreşim engelleyici balans milinin kullanılmadığı

ancak araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda titreşim engelleyici balans miline sahip yerli
üretim motorun 2013 yılı içinde pazara sunulacağı,

b) Yurt içi ve yurtdışından bugüne kadar talep gelmediği için beş model krank mili al-
ternatifi sunulduğu, ancak krank çıkışına bağlanmak üzere tasarlanmış farklı çıkışlar için adap-
tör parçaların mevcut olduğu ve bu bağlamda farklı müşteri taleplerine yanıt verebilecek du-
rumda oldukları,

c) Motor gürültüsü için ulusal veya uluslararası bir standardın bulunmadığı; bununla
beraber 2013 yılında pazara sunulacak olan yeni motor tipinde ses düzeyinin %50 oranında
azaltıldığı,

ç) Dekomprasyon mandalının tüm ürün tiplerine uygulanabilen bir özellik olduğu, ni-
tekim dekomprasyonlu motor tiplerinin de halen üretildiği; bunun müşteri talebine bağlı olarak
uygulanabilen bir özellik olduğu,

d) Silindir ve motor gövdesinin tek parçadan müteşekkil olmasının avantajlı bir durum
yaratmadığı; hatta silindir bölgesinin motorun en çok aşınan ve en pahalı parçası olması nede-
niyle tek parça halinde olması durumunda bakım ve değişim masrafının yüksek olacağı; parçalı
üretimin zor ve maliyetli olması nedeniyle diğer üreticilerce tercih edilmediği,

e) Subap keçelerinin görevinin emme zamanında silindir içine subap saplarının çevre-
sinden sızan yağın emilmesini engellemek olduğu; emme subabındaki boşluktan yağın silindir
içine girmesini engellemek için subap keçesi kullanıldığı; buna karşılık egzos için keçe kulla-
nımına ihtiyaç duyulmadığı; egzos subabına keçe koymanın teorik olarak motor performansına
fayda sağlayabileceğinin iddia edilebileceği; ancak bu güç sınıfındaki motorlarda faydanın öl-
çülebilecek düzeyde olmayacağı,

f) Yerli üretim dalı tarafından üretilen motorların subap ayarlarının subap ayar vidası
ile yapılmak üzere tasarlandığı; bu tip motorlarda küçük değişikliklerin motor performansını
etkilemediği,

g) Soğutma sisteminde kullanılan davlumbazın parça sayısının kullanıcı açısından bir
farklılık oluşturmadığı, bu durumun sadece üretici için önem taşıyabileceği, buna karşılık yerli
üretim dalı tarafından yeni geliştirilen AD510BS motorunun davlumbazının iki parçadan oluş-
tuğu,

ifade edilmiştir.
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(9) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas
olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Güm-
rük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler
bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile soruşturmaya konu ülkelerin iç piyasa-

sında satılan dizel motorlar ve yerli sanayi tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan
dizel motorların teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibariyle benzer özelliklere
sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çer-
çevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 9 – (1) Damping belirlemesi için, 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir.
(2) Hindistan’da yerleşik Greaves firması için yapılan damping belirlemelerinde, fir-

manın soru formuna verdiği cevaplar ile yerinde inceleme esnasında firma tarafından sağlanan
veriler esas alınmıştır.

(3) İşbirliğine gelen ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilen
Greaves firmasına gönderilen özel bildirimde normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı tes-
pitinin nasıl yapıldığı detaylı olarak açıklanmıştır.

(4) ÇHC’den işbirliğine gelen ancak piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterme-
diği kabul edilen üretici/ihracatçı firma için normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi hü-
kümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

Temsil testi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üre-

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

Normal ticari işlem testi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen

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

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

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

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

belirlenmektedir.
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b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama bi-
rim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa
satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.

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

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 12 – (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 belirlenmektedir.

Oluşturulmuş değer
MADDE 13 – (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.

Piyasa ekonomisi iddiasına ilişkin değerlendirmeler
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi uyarınca, piyasa ekonomisi uygula-

mayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruş-
turmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu mad-
dede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli
delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci
maddesi; aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.

(2) Bu itibarla, soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ÇHC’de yerleşik Changfa
firması piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğini öne sürerek kendisi için normal de-
ğerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesinin uygulanmasını talep etmiştir.

(3) Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, soruştur-
maya konu olan ürünün üretiminde alüminyum, demir ve çelikten mamul girdilerin toplam
maliyetler içerisinde büyük pay sahibi olduğu anlaşılmıştır. Nitekim yerli üretim dalının en
çok ürettiği motor tipinin toplam ağırlığı içerisinde alüminyum parçaların %18 oranında pay
sahibi olduğu tespit edilmiştir.

(4) Soruşturma konusu dizel motorların gövdesi, ön ana yatak flanşı, ilk hareket kasnağı,
pistonu, silindir kafası ve külbütör kapağı gibi parçaları alüminyum alaşımdan imal edildiğin-
den bu parçaların üretiminde kullanılan girdilerin maliyetlerinin piyasa koşullarında oluşup
oluşmadığı incelenmiştir.

(5) Bir emtia ürünü olan alüminyumun dünya fiyatları Londra Metal Borsası’ndaki
(LMB) cari fiyatlarla oluşmaktadır. Buna karşılık, ÇHC’de alüminyumun yurt içi fiyatları Şan-
gay Metal Piyasası - ŞMP (Shanghai Metals Market)’nda oluşmakta; buradaki fiyatlar ise büyük
ölçüde Şangay Vadeli İşlemler Borsası - ŞVİB (Shanghai Futures Exchange)’nda oluşan fiyat-
ları izlemektedir. Söz konusu girdinin ÇHC’deki fiyatları incelendiğinde fiyatların LMB’deki
fiyatlardan önemli ölçüde farklılaştığı görülmektedir. Soruşturma döneminde alüminyumun
LMB’deki ortalama cari fiyatları ŞVİB’deki fiyatların yaklaşık olarak aylık ortalama %9 üze-
rinde seyretmiş, bazı aylarda fiyat farkı %24’e kadar yükselmiştir. Ağustos 2011’den itibaren
dünya fiyatlarında toplam talepteki gerilemeye bağlı olarak düşüş yaşanmış ancak bu dönemde
ŞVİB’deki cari fiyat düzeyi LMB’deki fiyat düzeyinin üzerinde kalmıştır. Bu durum da
ÇHC’deki alüminyum piyasasında oluşan fiyatların dünya piyasasından önemli ölçüde farklı-
laştığını göstermektedir.

(6) ÇHC’deki alüminyum fiyatları ile dünya alüminyum fiyatları arasındaki farklılaş-
manın en önemli nedeninin, ÇHC iç piyasasına çeşitli araçlarla yapılan devlet müdahalesi ol-
duğu, bu müdahale nedeniyle dünya piyasalarından izole edilmiş bir iç piyasa oluştuğu düşü-
nülmektedir.
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(7) ŞVİB Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (ÇMKDK) (China Securities
Regulatory Commission) tarafından kontrol edilmektedir. ŞVİB faaliyetlerini Vadeli İşlemler
Ticareti İdaresi Yönetmeliği, Vadeli İşlemler Borsası İdaresi Önlemleri ve kendi kuruluş söz-
leşmesi çerçevesinde yürütmektedir. Borsanın faaliyetlerini düzenleyen ve devlet organlarınca
uygulanan kurallar çarpık fiyatlara ve düşük düzeyli fiyat hareketliliğine neden olmaktadır.
Günlük fiyat hareketlerinin bir önceki günün fiyatlarının %4’ünden daha yüksek oranda yukarı
veya aşağı yönlü hareketine izin verilmemektedir. Her ayın 15 inci gününe kadar alım satıma
izin verilmekte, vadeli işlemlerin en çok on iki aylık dönemler için yapılmasına müsaade edil-
mektedir.

(8) Borsada sadece ÇHC vatandaşları işlem yapabilmekte, işlem yapma iznini ise
ÇMKDK vermektedir. Borsada alım-satımı yapılan maddelerin fiziksel teslimi sadece ÇHC
içinde onaylanmış belirli bir antrepodan gerçekleşmektedir. Tüm bu düzenlemelerin sonucu
olarak LMB ile arbitraj yapmak mümkün olmadığından ÇHC alüminyum piyasası dünya pi-
yasalarından izole hale gelmektedir. Bu nedenle ÇHC piyasa fiyatları ile dünya fiyatları eşit-
lenememektedir.

(9) Öte yandan, devletin hem birincil bir alüminyum satıcısı olması hem de Devlet Re-
zervleri Bürosu ve diğer devlet kurumları aracılığıyla yaptığı alımlar nedeniyle ŞVİB’deki fiyat
oluşumuna doğrudan müdahalesi söz konusudur. 2008 finansal krizi sonrasında ÇHC Hükümeti
tarafından çıkarılan teşvik paketi ile Devlet Rezervleri Bürosu’nun diğer işletmelerden alü-
minyum satın alması ve böylece iç talebi yapay bir şekilde canlı tutarak iç piyasada alüminyum
fiyatlarının düşmesini engellemesi mümkün hale gelmiştir. Devlet eliyle yapılan satın alma iş-
lemlerinin sonucu olarak soruşturma dönemi olan 2011 yılının son çeyreğinde ÇHC iç piyasa
fiyatlarının dünya fiyatlarının tersine bir eğilim gösterdiği görülmektedir.

(10) ÇHC Hükümeti tarafından alüminyum için hazırlanan 12. Beş Yıllık Kalkınma
Planı “birincil nitelikteki ürünlerde vergi ve ihracat vergisi iadelerinin ve diğer ekonomik kal-
dıraçların ayarlanmasını ve bu ürünlerde büyüme ve ihracatın sıkı şekilde kontrolünü” hedef-
lemektedir. Bu bağlamda bir takım vergi programları ile alüminyum sanayinin teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır. Alınan önlemlerle ham haldeki alüminyumun ihracatı zorlaştırılırken alü-
minyumdan mamul ürünlerin ihracatı teşvik edilmektedir. Bu hedefe uygun olarak, ham alü-
minyumun ihracatında %17 oranında ihracat vergisi uygulanmaktadır. Ham alüminyum ihra-
catına KDV iadesi verilmemekte, ithalatında ise %5 oranındaki gümrük vergisi tahsil edilme-
mektedir.

(11) Bu önlemlerin sonucu olarak, ham alüminyumun ihracatı engellenmekte, bu durum
da yurt içinde alüminyum arzını artırarak hammadde fiyatının düşmesine neden olmaktadır.
ÇHC’deki alüminyum üreticilerinin büyük çoğunluğu da devletin kontrolü altındadır.

(12) Bu açıklamalar çerçevesinde, ÇHC devletinin, soruşturma konusu ürünün üreti-
minde kullanılan bir hammaddenin iç piyasa fiyatlarına doğrudan etki ettiği ve bu durumun
firmaların üretim maliyetleri ile fiyatlandırma kararlarını doğrudan etkilediği düşünülmekte-
dir.

(13) Öte yandan, yapılan reformlara rağmen Hukou veya Huji olarak bilinen daimi ika-
met izin sisteminin halen yürürlükte olduğu ve ÇHC merkezi ve yerel idaresinin üretimin temel
girdilerinden biri olan işgücünün serbest dolaşımını kısıtladığı ve işçi ücretlerinin piyasa ko-
şullarında oluşmasını engellediği tespit edilmiştir. Hukou sisteminde son dönemde yapılan re-
formların mevcut sistemi tam olarak ortadan kaldırmadığı, buna karşılık sistemin işleyişine
ilişkin yetkilerin bir kısmının merkezi idareden yerel otoritelere devredildiği ve uygulamada
işgücü üzerindeki baskının devam ettiği anlaşılmaktadır.
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(14) Changfa firması soru formunda verdiği yanıtlarda ihtiyaç duyduğu hammaddeleri
yurt dışından veya yurt içinden herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmaksızın tedarik edebildiğini
belirtmiştir. Adı geçen firma bu iddiasına dayanak olarak “Çin-Yabancı Sermaye Ortak Giri-
şimlerine İlişkin Kanun”un 10 uncu maddesinde geçen “Onaylanan operasyonlar çerçevesinde,
Ortak Girişim, ihtiyaç duyduğu hammadde, yakıt ve diğer maddeleri adillik ilkelerine uygun
olarak ve gerekçe göstererek, ÇHC içinden veya yurt dışından tedarik edebilir” ifadesine atıf
yapmıştır.

(15) Atıf yapılan madde hükmünde de açık bir şekilde ifade edildiği üzere, ÇHC’de
kurulu ortak iştiraklerin yurt dışından ihtiyaç duydukları girdileri temin edebilmesi için uygu-
lamada iki koşul bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna göre ilgili ortak iştirakin ithal girdi tedarik
edebilmesi bu tedarikin (i) onaylanmış bir operasyona ilişkin olmasına ve (ii) gerekçelendiril-
mesine bağlı bulunmaktadır. Buna karşılık serbest piyasa koşullarında, mevcut yasalara uygun
olarak faaliyet gösteren bir işletmenin, kuruluş sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerini yerine
getirirken ihtiyaç duyduğu tüm girdileri kârını maksimize edecek şekilde en düşük maliyetli
kaynaktan tedarik etmesi beklenmelidir. Nitekim serbest piyasa rejimlerinde her firmanın bu
ilke çerçevesinde hareket edeceği varsayıldığından girdi tedarikinin hangi kaynaktan gerçek-
leştirileceğine ilişkin düzenleyici hükümlere rastlanması kural değil istisnai bir duruma işaret
etmektedir. Bu bağlamda, ÇHC’de faaliyet gösteren bir işletmenin girdi tedarikinde yabancı
bir kaynağa yönelmesi durumunda ilgili otoritelere gerekçe göstermek durumunda bırakılması
firmaların maliyetlerine ve girdi teminine ilişkin kararlarını serbestçe veremediklerini göster-
mektedir.

(16) Buna ilaveten, Changfa firmasının soru formuna verdiği yanıtlarda herhangi bir
sübvansiyon programından yararlanmadığını belirtmiş olmasına rağmen soruşturma döneminde
kamu otoritelerinden çeşitli miktarlarda sübvansiyon aldığı firmanın sunduğu faaliyet raporla-
rından tespit edilmiştir.

(17) Son olarak, firmanın tesislerinin bulunduğu arazinin firmaya ait olmadığı, Wujin
yerel idaresi tarafından arazinin kullanım hakkının firmaya verildiği firma tarafından sunulan
belgelerden anlaşılmaktadır. Nitekim firma, söz konusu araziye ilişkin muhasebe kayıtlarını
“maddi olmayan varlıklar” kalemi altında tutmaktadır. ÇHC’de kamu idaresi tarafından gerçek
veya tüzel kişilere toprak edinme hakkı tanınmamakta, bu durum devletin temel üretim girdi-
lerinden biri olan arazi üzerinde mutlak söz sahibi olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle,
üretimin temel girdilerinden birisi olan arazinin değerinin piyasa koşullarında oluşmadığı an-
laşılmaktadır.

(18) Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Changfa firmasının piyasa ekonomisi koşulları
altında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiş, bu nedenle firma için normal değerin tes-
pitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmüne uygun olarak oluşturulmuş normal değer yönte-
mine başvurulmuştur.

Oluşturulmuş normal değer
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve yukarıdaki açıklamalar

ışığında, ÇHC'de yerleşik işbirliğinde bulunan Changfa firmasının piyasa ekonomisinde faaliyet
göstermediği kabul edildiğinden normal değer, Türkiye'de benzer malın birim imalat maliyetine
genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.

(2) Normal değer tespiti yapılırken Türkiye’deki veriler olduğu gibi alınmamış, ulus-
lararası piyasa koşulları göz önüne alınarak, ÇHC’de yerleşik Changfa firmasının lehine olacak
şekilde hammadde, işgücü, enerji, amortisman ve genel, idari ve satış giderlerinde çeşitli ayar-
lamalar yapılmıştır.
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İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 16 – (1) İşbirliği yapan üretici-ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak

Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
(2) Greaves firmasının yanıtları incelendiğinde birbirine benzer nitelikte olan soruştur-

ma konusu ürün tiplerinin fiyatlarının Türkiye’deki farklı alıcılara yapılan satışlarda ciddi de-
ğişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durumun makul bir şekilde açıklanabilmesi için ön-
celikle ürün tiplerinin özellikleri ve birim üretim maliyetleri incelenmiştir. Yapılan bu inceleme
sonucunda, farklı müşterilere satılan ürün tiplerinin büyük benzerlikler taşıdığı, nitekim birim
üretim maliyetlerinin de ihmal edilebilir düzeyde farklılıklar gösterdiği ve fiyatlar arasındaki
değişkenliği açıklamak için yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

(3) Tespit edilen fiyat farklılığına ilişkin olarak yerinde doğrulama soruşturması sıra-
sında firmadan açıklama talep edilmiştir. Firma yetkilileri, Türkiye’deki alıcılar arasındaki fiyat
farklılaşmasının bu alıcılarla olan iş ilişkisinin niteliğinden kaynaklandığını, daha uzun süre iş
yapılan alıcılar için farklı fiyatlandırma politikası belirlendiğini ifade etmişlerdir.

(4) Yapılan bu açıklama da firmanın Türkiye’deki alıcılara göre farklı fiyat politikası
benimsemiş olduğunu doğrular niteliktedir. Bu tespit ışığında, aynı ürün tipleri için farklı fiyat
politikası uyguladığı ve belirli bir müşteriye daha düşük fiyatlı satış gerçekleştirmek suretiyle
müşteriler arasında önemli fiyat farklılaşmasına gittiği ve söz konusu müşteri özelinde daha
yüksek oranda damping yaptığı tespit edilmiştir.

(5) Firma nihai bildirime ilişkin olarak sunduğu yanıtta müşteriler arasında görülen
fiyat farklılaştırmasının satış hacimlerine bağlı olarak yapılan bir indirimden kaynaklandığını
iddia etmiştir. Bu bağlamda, yüksek miktarlarda alım yapan müşterilere daha uygun fiyatlarla
ürün tedarik edildiği belirtilerek, bu uygulamanın çok miktarda alım yapan müşteriler için üre-
tim bandının hazırlanması gibi maliyetlerin daha düşük olması nedeniyle makul kabul edilmesi
gerektiğini belirtmiştir.

(6) Bununla beraber, bahse konu müşterilere satışı yapılan ürün tiplerinin özellikleri
incelendiğinde bu ürün tiplerinin üretim maliyetlerinin büyük oranda aynı olduğu ve aynı üre-
tim bandında üretilmelerinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, indirimli satışlar
ile diğer satışların işlem bazında karşılaştırılması sonucunda ilgili ürün tiplerinde daha az mik-
tarda satış yapılmasına rağmen daha düşük fiyatlardan satış yapıldığı görülmüştür. Bu tespitler
ışığında, firmanın bu konudaki itirazı kabul edilmemiştir.

Fiyat karşılaştırması
MADDE 17 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

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

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştır-
masını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, si-
gorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama fark-
lılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve
haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

(3) Hindistan’da yerleşik Greaves firması, kendisine gönderilen soru formuna verdiği
yanıtta yurt içinde satışını gerçekleştirdiği motor tiplerinin Türkiye’ye ihraç edilen motor tip-
lerinden farklı olduğunu ifade ederek gerek ürün kodu açısından gerekse ürün özellikleri ba-
kımından ihraç edilen ürün tipleri ile yurt içi satışlara konu olan ürün tipleri arasında birebir
eşleştirme yapılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.

(4) Buna karşılık, firma Türkiye’ye ihraç edilen ürün tiplerine en yakın ürün tiplerini
belirlemeye çalışarak fiyat karşılaştırmasının bu tipler arasında yapılmasını, ürün tipleri ara-
sındaki fiziksel farklardan kaynaklanan maliyet farklarının da fiyat ayarlaması aşamasında dik-
kate alınmasını talep etmiştir.
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(5) Bununla beraber, firma tarafından gönderilen yanıtlar incelendiğinde, birbirinin
muadili olduğu öne sürülen ürünler arasında ciddi maliyet farklarının bulunduğu tespit edil-
miştir. Özellikle bahse konu ürün tiplerinin hammadde maliyetleri arasında ciddi farklılıklar
bulunması nedeniyle muadil olduğu iddia edilen ürün tiplerinin birbirinden farklı ürünler ol-
duğu ve söz konusu farklılıkların aynı ürün modelleri arasındaki fiziksel farktan değil farklı
ürün tipleri olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle firmanın fiziksel fark-
lılıklara ilişkin ayarlama yapılması talebi uygun görülmemiştir.

(6) Greaves firması nihai bildirime ilişkin yanıtlarında fiziksel farklılık ayarlaması ta-
lebinin kabul edilmemesine itiraz etmiş, Türkiye’ye satılan ürün tipleri ile yurt içine satılan
ürün tiplerinin arasında marş motoru gibi farklı aksamların kullanılmasından kaynaklanan fark-
lar bulunduğunu öne sürmüştür. Firma yanıtında, iç piyasada satılan ürün tiplerinin marş mo-
toruna sahip olmadığını, bu motor tiplerinin iple çalıştırılan motorlardan oluştuğunu belirtmiştir.
Türkiye’ye satılan motor tiplerinin de iple çalıştırılabileceği ve bu nedenle her iki piyasaya sa-
tılan motor tiplerinin birbirinin muadili olarak kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur.

(7) Daha önce de ifade edildiği gibi Türkiye’ye satılan ürün tipleri ile Hindistan iç pi-
yasasına satılan ürün tiplerinin üretim maliyetleri, müşteri algılaması ve tercihi ile sahip ol-
dukları işlevler bakımından farklı ürünler olduğu gerek sunulan verilerin incelenmesinden ge-
rekse yerinde doğrulama esnasında firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, firmanın nihai bildirim sonrasında yaptığı bu itirazın kabulü uygun görülmemiştir.

Damping marjları
MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları,

normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplan-
mıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma
özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmektedir. İşbirliğine gelmeyen firmalar için ise Yö-
netmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.

(2) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar ile işbirliğinde bu-
lunmayan diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda
yer almaktadır.

Hindistan
Greaves Cotton Limited………..…………………………….….…... % 5,71
Hindistan’da yerleşik diğer firmalar………………………………… % 14,38
ÇHC
Changzhou Changfa Imp. & Exp. Co., Ltd…………………………. % 152,48
ÇHC’de yerleşik diğer firmalar……………………………………... % 165,18

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarar Tehdidine İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ül-

keler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli öl-
çüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. Bu inceleme, zarar incelemesine esas olarak kabul
edilen 2009-2011 yılları arasındaki dönem için yapılmıştır. Bununla beraber, aynı dönem için
genel ithalatın gelişimi ile soruşturmaya konu olmayan üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen it-
halatın seyri de incelenmiştir.

Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı 2009 yılında 8.544 adet

iken 2010 yılında ciddi şekilde artış göstererek 22.763 adede, 2011 yılında ise 36.389 adede
yükselmiştir.
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(2) Genel ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2009 ve 2010 yıllarında
sırasıyla 538 ABD Doları/Adet ve 546 ABD Doları/Adet olan birim fiyatların 2011 yılında 609
ABD Doları/Adede yükseldiği görülmektedir.

Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 21 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2009 yılında 6.223

adet olarak gözlenen ithalat miktarının 2010 yılında %138 oranında artarak 14.806 adede ulaş-
tığı, 2011 yılında ise 2010 yılındaki miktarla karşılaştırıldığında %48 oranında artış göstererek
21.936 adede ulaştığı görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın 2011 yılı ile 2009 arasındaki toplam
artış oranı %252, ortalama yıllık artış oranı ise %88 olarak gerçekleşmiştir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu ürün ithalatı içerisindeki payına bakıldı-
ğında ise 2009 yılında %73 seviyesinde olan ithalat içindeki payın 2010 ve 2011 yıllarında sı-
rasıyla %65 ve %60 olarak gerçekleştiği görülmektedir. ÇHC menşeli ithalat 2009-2011 yılları
arasında ciddi düzeyde artmasına rağmen genel ithalatta görülen artış nedeniyle toplam ithalat
içerisindeki payını koruyamamıştır.

(3) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları 2009 ve 2010 yıllarında
sırasıyla 291 ABD Doları/Adet ve 282 ABD Doları/Adet iken 2011 yılında 289 ABD
Doları/Adet olarak kaydedilmiştir.

(4) 2009 yılında 416 adet olan Hindistan menşeli ithalat miktarı 2010 yılında 35 adede
gerilemiş, 2011 yılında ise 1.802 adede ulaşmıştır. Bu dönemde Hindistan menşeli ithalatın it-
halat içerisindeki payı incelendiğinde ise 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla %5 ve %0,2 olan
ithalat içi payın 2011 yılında tekrar %5’e ulaştığı görülmektedir.

(5) Hindistan’dan gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında 2009
ve 2010 yıllarında sırasıyla 574 ABD Doları/Adet ve 695 ABD Doları/Adet olan birim fiyatların
2011 yılında 616 ABD Doları/Adet seviyesine gerilediği görülmektedir.

(6) Soruşturmaya konu her iki ülkeden gerçekleştirilen ithalatın gelişimi toplu olarak
incelendiğinde 2009 yılında 6.639 adet olan ithalat miktarının 2010 yılında %124 oranında
artış göstererek 14.841 adede yükseldiği, 2011 yılında ise 2010 yılına göre %60 oranında ar-
tarak 23.738 adede ulaştığı görülmektedir. 2009-2011 yılları arasındaki artış oranı %258, bu
dönemdeki yıllık ortalama artış oranı ise %89 olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 22 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalata bakıldığında 2009 yılında

1.905 adet olan ithalat miktarının 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 7.922 ve 12.651 adet olarak
gerçekleştiği görülmektedir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı
ise 2009 yılında %22, 2010 ve 2011 yıllarında ise %35 düzeyindedir.

(2) Soruşturmaya konu olmayan üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama
birim fiyatlarına bakıldığında da 2009 yılında 1.337 ABD Doları/Adet olan ortalama birim fi-
yatın 2010 yılında 1.041 ABD Doları/Adede gerilediği, 2011 yılında ise 1.163 ABD
Doları/Adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 23 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru

sahibi yerli üretici ile daha önce üretim yapan diğer bir yerli üreticinin yurt içi satışları genel
ithalat miktarı ile toplanmıştır. Yerli üretim dalının yurtiçi satışlarının ve soruşturma konusu
ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplan-
mıştır.

(2) Buna göre yurt içi tüketim endeksi 2009’da 100 iken 2010 yılında 202 birime yük-
selmiş, 2011 yılında ise 322 birime ulaşmıştır. 2009-2011 yılları arasında tüketimde görülen
artış oranı %222, aynı dönemde görülen yıllık ortalama artış oranı ise %79 seviyesindedir.

(3) ÇHC’nin 2009 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2010 yılında 118 birime
yükselmiş, 2011 yılında ise 110 birim olarak gerçekleşmiştir.
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(4) Hindistan’ın 2009 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi 2010 yılında 4 birime
gerilemiş, 2011 yılında ise 135 birime yükselmiştir.

(5) Başvuru konusu ÇHC ve Hindistan menşeli ithalatın toplam pazar payları endeksi
ise 2009 yılı 100 kabul edildiğinde 2010 ve 2011 yıllarında 111 birim olarak gerçekleşmiştir.

(6) Diğer ülkelerin toplam pazar payı 2009 yılında 100 kabul edildiğinde, 2010 ve 2011
yıllarında 206 birim olarak gerçekleşmiştir.

(7) Son olarak yerli üretim dalının pazar payı 2009 yılında 100 birim kabul edildiğinde
2010 yılında 47 birime gerilemiş, 2011 yılında ise 46 birim olarak gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine
gelen ihracatçıların sunduğu fiyatlar ile ithalatın fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplan-
mış; ayrıca, yerli üretim dalının yurt içi birim fiyatlarının reel gelişimini göstermek üzere fiyat
yıpranması tespiti yapılmıştır.

Fiyat kırılması
MADDE 25 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üre-

tim dalının yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkelerin CIF ithal fiyatlarının üzerine

gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün
Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşı-
laştırılmıştır. Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın yurtiçi pazara giriş fiyatı bulunurken
CIF ithal fiyatlarına gümrüklerde gerçekleşen diğer masraflar için %2 oranında ilave yapıl-
mıştır. Soruşturma konusu ürünün Hindistan menşeli olanları gümrük vergisinden muaf olup,
ÇHC menşeli ithalat için %4,2 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

(3) Buna göre ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF ihraç fiyatına
göre 2009 yılında %336, 2010 yılında %401, 2011 yılında ise %369 düzeyinde kırdığı tespit
edilmiştir. ÇHC’de yerleşik işbirliğine gelen Changfa firmasının soruşturma dönemi olan 2011
yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği satışlar içerisinde en büyük paya sahip olan motor tipinin
ortalama piyasaya giriş fiyatı ile yerli üretim dalının muadil ürününün ortalama yurt içi satış
fiyatı karşılaştırıldığında tespit edilen fiyat kırılması oranı ise %319 seviyesindedir.

(4) Hindistan menşeli ithalat için yapılan hesaplamalarda ise fiyat kırılması düzeyinin
2009 yılında %122, 2010 yılında %103, 2011 yılında ise %121 seviyesinde olduğu tespit edil-
miştir. Hindistan’da yerleşik Greaves firmasının soruşturma döneminde Türkiye’ye gerçekleş-
tirdiği satışlar içerisinde en büyük paya sahip olan motor tipinin ortalama piyasaya giriş fiyatı
ile yerli üretim dalının muadil ürününün ortalama yurt içi satış fiyatı karşılaştırıldığında tespit
edilen fiyat kırılması oranı ise %117 seviyesindedir.

Fiyat yıpranması
MADDE 26 – (1) Fiyat yıpranması yerli üretim dalının birim fiyatlarında dampingli

ithalat nedeniyle yaşanan reel gerilemedir. Yerli üretim dalının yurt içi birim satış fiyatlarında
gerileme olup olmadığı enflasyondan arındırılarak incelendiğinde, 2009 yılında 100 birim olan
fiyatların 2010 yılında 99, 2011 yılında ise 94 birime gerilediği görülmüştür. Bu bağlamda,
yerli üretim dalının yurt içi birim fiyatlarında 2009-2011 yılları arasındaki dönemde %6 ora-
nında fiyat yıpranması tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 27 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde baş-

vuru sahibi Anadolu Motor firmasının soruşturma konusu ürüne ait 2009-2011 yılları arasındaki
verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli itha-
latın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar

21 Kasım 2013 – Sayı : 28828                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite
kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış,
kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanı-
larak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2009 yılı esas alınarak endekslenmiş-
tir.

a) Üretim, yerli üretim dalının soruşturmaya konu üründeki üretim miktarı endeksi 2009
yılında 100 birim kabul edildiğinde 2010 yılında artarak 118 birime yükselmiştir. 2011 yılı en-
deks değeri ise 137 birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi satışlar:
1) Yerli üretim dalının 2009 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktarı endeksi ise

2010 yılında 89 birime gerilemiş, 2011 yılında ise 144 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) Yerli üretim dalının yurt içi satış hâsılatı incelendiğinde ise 2009 yılında 100 birim

olan endeks değerinin 2010 yılında 88 birime gerilediği, 2011 yılında ise 135 birime yükseldiği
görülmektedir.

c) İhracat, yerli üretim dalının 2009 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi ise
2010 ve 2011 yıllarında 114 birim olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar Payı:
1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketiminin 2009 yılı 100 olarak alındığında takip

eden dönemde ciddi şekilde artarak 2010 yılında 202, 2011 yılında ise 322 birime ulaştığı gö-
rülmektedir. Bu artış, soruşturma konusu üründe Türkiye pazarının 2009-2011 arasında %222
oranında büyümüş olduğunu göstermektedir.

2) Soruşturma konusu ürünün toplam Türkiye pazarında görülen bu ciddi artışa karşılık
yerli üretim dalının büyüyen pazardan pay alamadığı, 2009 yılındaki pazar payının ciddi oranda
düştüğü tespit edilmiştir. Buna göre, 2009 yılında 100 birim olan pazar payının, 2010 yılında
ciddi düzeyde azalarak 47 birime gerilediği, 2011 yılında ise 46 birim olarak gerçekleştiği gö-
rülmektedir. Bu veriler, 2009-2011 arasındaki dönemde toplam Türkiye pazarı %222 oranında
büyürken yerli üretim dalının pazar payının aynı dönemde %54 oranında gerilediğine işaret
etmektedir.

d) Yurtiçi fiyatlar, yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış
fiyatı endeksinin, 2009 yılı verileri 100 olarak alındığında, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla
99 ve 94 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

e) Maliyetler, yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet
endeksi 2009 yılında 100 iken, takip eden dönemde düşüş göstererek 2010 yılında 84’e, 2011
yılında ise 78 birime gerilemiştir.

f) Stoklar, yerli üretim dalının ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde 2009 yılında
100 birim olan stok düzeyi endeksinin, 2010 yılında 157 birime yükseldiği, 2011 yılında ise
124 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

g) Kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO), yerli üretim dalının üretim kapasitesinde
incelenen dönem boyunca herhangi bir değişiklik olmamıştır. Buna karşılık 2009 yılında 100
birim kabul edilen KKO’nun 2010 yılında 118 birime, 2011 yılında ise 137 birime yükseldiği
görülmektedir.

ğ) İstihdam, yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2009
yılında 100 kabul edildiğinde, 2010 yılında 103 birime, 2011 yılında ise 111 birime yüksel-
miştir.

h) Ücretler:
1) Yerli üretim dalı nihai bildirim sonrasında sunduğu görüşlerinde ücret endeksinde

düzeltme yapılmasını talep ederek sadece soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçilerin
ücret endeksinin dikkate alınmasını istemiştir. Bahse konu talep kabul edilerek ücret endeksinde
düzeltme yapılmıştır.
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2) Buna göre, yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydi-
rilmiş brüt ücret endeksi 2009 yılında 100 olarak alındığında, 2010 yılında 99 birim, 2011 yı-
lında ise 91 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Verimlilik, yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik
endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 115’e, 2011 yılında ise 123 birime ulaşmıştır.

i) Kârlılık, 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 birim
kabul edildiğinde 2010 yılında 233, 2011 yılında ise 238 birime yükselmiştir. Yurt içi satış fi-
yatlarında reel olarak düşük de olsa gerileme yaşanırken yurt içi satış kârlılığında bu seviyede
artış görülmesinin nedeni firmanın ortalama birim ticari maliyetlerinde görülen düşüştür.

j) Nakit akışı, yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi
toplam kârlılıkta görülen iyileşme nedeniyle ürün amortismanındaki gerilemeye rağmen olumlu
seyretmiştir. Buna göre, 2009 yılında 100 birim olan ürün nakit akışı endeksi 2010 yılında 152
birime yükselmiş, 2011 yılını ise 295 birim olarak tamamlamıştır.

k) Net kârlılık, özkaynakların kârlılığı:
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılı itibariyle 100 birim

olan yatırımların geri dönüş oranı (Kâr/Özkaynak), 2010 yılında 317 birime yükselmiş, 2011
yılında ise 233 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) Yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) oranına bakıldığında ise 2009 yılında 100 birim
kabul edilen oran, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 268 ve 227 birim olarak gerçekleşmiştir.

l) Büyüme, yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel
olarak 2009 yılında 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 117 ve 109 birim olarak gerçekleş-
miştir.

m) Sermaye artışı, yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla
yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir.
Buna göre, 2009 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi, 2010 yılında 98 birime gerilemiş,
2011 yılında tekrar yükselerek 106 birime ulaşmıştır.

n) Yatırımlardaki artış, yerli üretim dalı incelenen dönem boyunca herhangi bir tevsi
yatırımı yapmamıştır. Firmanın 2009 yılında 100 birim olan yenileme yatırım tutarı 2010 yı-
lında 68 birime, 2011 yılında ise 24 birime gerilemiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri dampingli ithalattan kay-

naklanan maddi zararın henüz oluşmadığını göstermektedir. Nitekim üretim ve kârlılık göster-
gelerinin incelenen dönemde olumlu bir seyir gösterdiği, bilhassa ürün kârlılığının devam et-
mesi nedeniyle bilanço zararı şeklinde bir zararın oluşmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber
kârlılıktaki artışın artan satış miktarları ve birim fiyatlardan ziyade düşen ticari maliyetlerden
kaynaklandığı görülmektedir.

(2) Öte yandan, yerli üretim dalının yurt içi satış miktarı, stokları, stok çevrim hızı ve
pazar payı gibi ekonomik göstergeleri, soruşturmaya konu ithalatın bir önceki yıla göre %60
oranında artış göstererek en yüksek seviyesine ulaştığı 2011 yılı için detaylı bir şekilde ince-
lendiğinde maddi zarar tehdidinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu dönemde
yurt içi satış miktarları üretim artışına paralel bir seyir izleyememiş, ihracat miktarının da sabit
kalması nedeniyle soruşturmaya konu ürün stoklarında artışlar yaşanmıştır. Bu durum, yerli
üretim dalının stok çevrim hızının da düşmesine yol açmıştır.

(3) Yerli üretim dalının, dampingli ithalattan kaynaklanan maddi zarar tehdidi ile karşı
karşıya olduğunu gösteren bir diğer gösterge de pazar paylarındaki değişimdir. Soruşturmaya
konu üründe toplam Türkiye pazarı 2009-2011 döneminde büyük gelişim gösterirken dampingli
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ithalatın da bu büyüyen pazardan giderek daha fazla pay almaya başladığı görülmektedir. 2009-
2011 yılları arasında toplam Türkiye pazarı %222 oranında büyürken soruşturmaya konu ÇHC
menşeli ithalat aynı dönemde %252, Hindistan menşeli ithalat ise %333 oranında artış göster-
miştir. Dampingli ithalattaki bu artışa paralel olarak her iki ülkenin pazar paylarının da önemli
ölçüde artış gösterdiği; ÇHC menşeli dampingli ithalatın pazar payında %10, Hindistan menşeli
dampingli ithalatın pazar payında ise %35 oranında artış yaşandığı tespit edilmiştir. Aynı dö-
nemde yerli üretim dalının pazar payı ise önemli ölçüde gerilemiştir. Diğer bir ifadeyle, yerli
üretim dalı büyüyen pazardan daha fazla pay almayı başaramadığı gibi mevcut pazar payını
da koruyamamıştır.

(4) Dampingli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarının yerli üretim dalının ortalama
yurt içi fiyatlarının büyük ölçüde altında olduğu da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde
pazardaki mevcut koşullar altında dampingli ithalattaki artışın ve buna paralel pazardaki bü-
yümeden daha fazla pay alma eğiliminin sürebileceği ve bu nedenle yerli üretim dalının pazar
payının daha da daralacağı ve ekonomik göstergelerinin kötüleşeceği beklenmektedir. Bu du-
rumda dampingli ithalatın maddi zarar tehdidinin ötesine geçerek yerli üretim dalı üzerinde
maddi zarara neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Maddi zarar tehdidinin varlığına ilişkin diğer değerlendirmeler
MADDE 29 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükmü çerçevesinde maddi zarar teh-

didinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken unsurlar incelenmiştir. Buna göre;
a) ÇHC’den gerçekleştirilen dampingli ithalatın zarara ilişkin değerlendirmelerin ya-

pıldığı 2009-2011 yılları arasındaki dönemde yıllık ortalama %88 oranında; Hindistan menşeli
ithalatın ise aynı dönemde yıllık ortalama %108 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir. 2009
ile 2011 yılları arasındaki ithalat artış oranları ise ÇHC için %252, Hindistan için ise %333
oranındadır ve dampingli ithalatta önemli ölçüde artış olduğuna işaret etmektedir.

b) ÇHC ve Hindistan’da yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların soru form-
larına verdikleri yanıtların incelenmesi neticesinde, bahse konu firmaların üretim kapasiteleri-
nin tamamını kullanmadıkları, Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracat miktarına nispetle ciddi
üretim kapasitelerinin bulunduğu ve ihtiyaç halinde Türkiye’ye yönlendirilebilecek fazla üretim
kapasiteleri bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu husus, yakın bir gelecekte dampingli ithalatta önem-
li bir artış ihtimalinin var olduğunu göstermektedir.

c) Soruşturmaya konu ülkelerden gerçekleştirilen dampingli ithalatın birim fiyatlarının
gerek yerli üretim dalının fiyatlarına gerekse üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın birim
fiyatlarına göre önemli ölçüde düşük seyrettiği ve yerli üretim dalının yurt içi birim fiyatları
üzerinde önemli ölçüde fiyat kırılmasına neden olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle dampingli
ithalat, yurt içi fiyatları önemli ölçüde düşürecek veya fiyatların artışını engelleyecek ve ithalata
olan talebi artırabilecektir.

ç) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründeki stok miktarının normal şartlar al-
tında düşük stok miktarlarıyla çalışan bu sektör için önemli düzeylerde artış gösterdiği ve 2009-
2011 döneminde %24 oranında yükseldiği görülmüştür.

(2) Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler ışığında, Hindistan ve ÇHC menşeli dampingli
ithalatın yerli üretim dalı üzerinde maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Tehdidi Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi
MADDE 30 – (1) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın 2009-2011 yılları ara-

sında hem miktar hem de değer bazında artış gösterdiği ve bu artışa paralel olarak yurt içi pi-
yasadan aldığı pazar payının yerli üretim dalı aleyhine yükseldiği tespit edilmiştir. 2009-2011
yılları arasında toplam Türkiye tüketimi %222 oranında büyürken Hindistan menşeli ithalatın
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%333, ÇHC menşeli ithalatın ise %252 oranında arttığı belirlenmiştir. Soruşturmaya konu ül-
kelerin Türkiye pazarından aldıkları pay bu dönemde artarken yerli üretim dalının pazar payı
önemli ölçüde gerilemiştir. Bu veriler, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle Türkiye
piyasasındaki nispi konumunun iç piyasadaki toplam genişlemeye paralel bir seyir izlemediğini
göstermektedir.

(2) Öte yandan, dampingli olduğu tespit edilen ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının
fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı tespit edilmiştir. Hâlihazırda, artan dampingli ithalat nedeniyle
büyüyen Türkiye pazarından yeterli pay alamayan, hatta 2009 yılındaki pazar payını dahi ko-
ruyamayan yerli üretim dalının bu fiyat düzeyleri sabitken dampingli ithalat ile rekabet ede-
bilmesi mümkün görülmemektedir.

(3) Bu tespitler ışığında, ÇHC ve Hindistan menşeli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde
maddi zarar tehdidine yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.

(4) Hindistan’da yerleşik Greaves firması nihai bildirime ilişkin yanıtında zarar tehdi-
dinin varlığına ilişkin olarak yerli üretim dalının büyüyen pazardan pay alamamasının gerekçe
gösterilmesine karşı çıkmış, yerli üretim dalının pazar payını koruyamamasının nedeninin fi-
yatlarını düşürmemesi olduğunu iddia etmiştir. Greaves firması, incelenen dönemde yerli üretim
dalının birim fiyatlarını üretim maliyetlerindeki iyileşmeye rağmen indirmediğini ve bu duru-
mun kârlılıkta iyileşmeye neden olduğunu savunmuştur. Firma ayrıca, yerli üretim dalının bü-
yüyen pazardan pay alamamasının nedeninin üçüncü ülkeler menşeli ithalatta görülen artış ol-
duğunu iddia etmiştir.

(5) Yerli üretim dalının birim maliyetlerindeki düşüşü fiyatlarına yansıtmamış olması
nihai bildirime ilişkin yanıt gönderen ithalatçı firmalardan birisi tarafından da gündeme geti-
rilmiştir. Yerli üretim dalının yüksek kârlılık koşullarında faaliyet göstermeye çalışarak soruş-
turma konusu ürünü kullanarak imalat yapan firmaların rekabet koşullarını olumsuz şekilde
etkilediği öne sürülmüştür.

(6) Yukarıda da ifade edildiği üzere, gerek başvuruda sunulan gerek soruşturma süre-
cinde elde edilen bulgular yerli üretim dalında maddi zararın varlığına değil maddi zarar teh-
didinin varlığına işaret etmektedir. Maddi zarar tehdidinin söz konusu olduğu piyasa koşulla-
rında yerli üretim dalının belirli ekonomik göstergelerinde müspet anlamda maddi zararın var-
lığını gösteren verilere ulaşılamaması olağandır.

(7) Öte yandan, ithalatın mutlak ve pazar payına nispeten gelişiminin incelenmesi tek
başına bir sonuca varmak için yeterli değildir. Bu itibarla, soruşturma konusu ithalatın birim
fiyatlarının gelişiminin ve yerli üretim dalının birim fiyatları üzerindeki etkisinin değerlendi-
rilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle Greaves firmasının Türkiye’ye satışını gerçekleş-
tirdiği motor tipleri incelendiğinde, bunların yerli üretim dalı tarafından üretilen motorlarla
büyük benzerlik taşıdığı görülmektedir. Nitekim her iki firma da üretime İtalyan Lombardini
lisansı altında başlamıştır. Bu bağlamda, her ne kadar yerli üretim dalı birim maliyetlerindeki
düşüşü fiyatlarına yansıtmamış olmasına rağmen, Greaves firması tarafından Türkiye’ye satışı
yapılan motor tiplerinin yerli üretim dalının yurtiçi birim fiyatları üzerinde önemli ölçüde fiyat
kırılmasına yol açtığı tespiti geçerliliğini korumaktadır. Nitekim ürün tipleri bazında %117 ora-
nında olan fiyat kırılmasının yerli üretim dalının maliyetleri oranında düşürülmeyen birim fi-
yatları ile açıklanması mümkün görülmemektedir.

Zarara neden olabilecek diğer unsurlar
MADDE 31 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, yerli üretim da-

lında maddi zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. Yapılan in-
celeme neticesinde, dampingli ithalat dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin yerli
üretim dalında tespit edilen maddi zarar üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı
belirlenmiştir.
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Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 32 – (1) 2009-2011 döneminde diğer ülkelerden yapılan ithalat miktarı ve bu

ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam pazar payı da artmıştır. Buna karşılık, üçüncü ül-
keler menşeli ithalatın birim fiyatlarının, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın
birim fiyatlarının çok üstünde seyrettiği, bu haliyle üçüncü ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim
dalında zarara yol açmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Nitekim, üçüncü ülkeler
menşeli ithalat görece yüksek fiyat düzeylerinin rekabet üzerinde bozucu etki yaratmaması ne-
deniyle yerli üretim dalı tarafından şikâyete konu edilmemiştir.

Diğer unsurların etkisi
MADDE 33 – (1) Yapılan incelemede soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tü-

ketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı;
soruşturmaya konu ülkelerde üretilen benzer ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen benzer
ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık gerçekleşmediği belirlenmiştir.

(2) Diğer taraftan, soruşturmaya konu ürünün ithalatında ve ihracatında ne Türkiye ne
de soruşturmaya konu ülkeler nezdinde ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit
edilmiştir.

(3) İlgili taraflarca, dampingli ithalat dışında yerli üretim dalında maddi zarara yol aça-
bilecek herhangi bir unsur iddia edilmemiştir.

ALTINCI BÖLÜM
Sonuç ve Karar

Karar
MADDE 34 – (1) Soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ülkeler menşeli ithalatın

dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı ve her ikisi arasında
illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değer-
lendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen
eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yü-
rürlüğe konulmuştur.

Uygulama
MADDE 35 – (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 36 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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2013 KASIM GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1100-2 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Kasım 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28828 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO     : 2012/280 

KARAR NO : 2013/496 Müt. 

Firar suçundan hükümlü Cemal ve Şirin Oğ. 1991 D.lu, Konya Akşehir Meydan Mah. 

Nfs. Kyt.lı Onur GÖBEKLİ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 04.06.2013 gün ve 

2012/280 - 2013/496 Müt. sayılı kararıyla; 

Mahkememizin 29.03.2012 tarihli, 2012/280-117 E-K sayılı kararıyla hükümlü Onur 

GÖBEKLİ hakkında “firar” suçundan kurulan ON AY hapis cezasının İNFAZ EDİLMEMESİNE 

ve bu hükmün, 

“Sanık P.Er Onur GÖBEKLİ'nin 12.08.2011 - 15.11.2011 tarihleri arasında firar suçunu 

işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.’nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmalardaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden 

T.C.K.’nun 62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON 

AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın adli sicil kaydının bulunmaması ayrıca yeniden suç işlemeyeceği yönünde 

mahkememizde kanaat oluşması nedenlerine bağlı olarak CMK.nın 231/5,6. maddesi uyarınca 

mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.nun 231/8 fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ belirlenmesine, 

sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir yükümlülük 

belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.nun 231/10. fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir 

suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın 

düşmesine KARAR VERİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.nun 231/11. maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı 

bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün AÇIKLANMASINA,” şeklinde 

UYARLANMASINA karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı 

gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN 

TEBLİĞ olunur. 9045 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) İHTİYACI 120.000 m3 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/168848 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) 

İHTİYACI 120.000 m³ BALAST ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 16/12/2013 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9458/1/1-1 

————— 
TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) İHTİYACI 90.000 m3 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/168852 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 

İHTİYACI 90.000 m³ BALAST ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 17/12/2013 Salı günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9458/2/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) İHTİYACI 120.000 m3 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/168858 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) 

İHTİYACI 120.000 m³ BALAST ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 17/12/2013 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9458/3/1-1 

————— 
TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA) İHTİYACI 120.000 m3 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/168865 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA) 

İHTİYACI 120.000 m³ BALAST ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 18/12/2013 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9458/4/1-1 
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TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (AFYONKARAHİSAR) İHTİYACI 

120.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/168877 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

(AFYONKARAHİSAR) İHTİYACI 120.000 m³ 

BALAST ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 18/12/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9458/5/1-1 

—— • —— 

YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK  

İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/168022 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

Talatpaşa Bulvarı Gar/ANKARA ALTINDAĞ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 309 05 15/1735 - (0312) 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : barkonburcincecen@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : İkram Paketi 803.000 Adet 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 12/12/2013 saat 

14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 

2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9452/1-1 
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KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ “V.BORAKS PENTAHİDRAT  

TESİSİNİN ENERJİ TEMİNİ” İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/169915 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 

No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 2942398 – 312 2942036 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

     niteliği, türü ve miktarı : V.Boraks Pentahidrat Tesisi Enerji Temini 

3 - İhalenin / Yeterlik  

    Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 10.12.2013 – Saat 14.00 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3), 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) 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 belgeyi. 

b) 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 belgeyi, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya şekli ve içeriği şartname ekinde yer 

alan banka teminat mektubunu (Ek-6), 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4), 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için 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 (Ek-5), 
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4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak 

üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini 

gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, OG Trafo, Kesici ve Kablolama temin ve 

montajını yapmış olmak. 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve 

tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer 

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98 

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr 

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL) 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

6 - Teklifler 10.12.2013 Salı günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi 

kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye 

ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için 

Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hak ediş ve/veya ilgili 

faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir. 

9 - Bu iş için verilecek avans tutarı kadar süreli avans teminat mektubu karşılığı ; 

a)  İşin başlamasını müteakip sözleşme tutarının yüzde yirmibeşi (%25) kadar, 

b) Tüm malzeme ve ekipmanların işletme sahasına getirilmesinden sonra sözleşme 

tutarının yüzde otuzbeşi (%35) kadar, 

c) Yüklenici kusuru dışında, ekipmanların devreye alınmasına engel bir durum oluşması 

halinde (2 ay süreden fazla beklenmesi halinde ) sözleşme tutarının yüzde onbeşi (%15) kadar 

daha avans verilebilecektir. 9493/1-1 
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162 ADET MİFLONLU DERİ GOCUK VE 680 ADET 

SUNİ DERİ GOCUK SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İhtiyacı Olarak 162 Adet Miflonlu Deri Gocuk ve 680 Adet Suni Deri Gocuk Alımı 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale 

Olacaktır. 

1 - İdarenin : 

İhale Kayıt No : 2013/167307 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Miflonlu Deri gocuk 

Miktarı: 162 Adet 

Suni deri gocuk 

Miktarı: 680 Adet 

b) Teslim yeri : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği 

Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim 

edilecektir 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 10/12/2013 – 15.00 

c) Dosya no : 1332209 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

4.2.1 - Yok 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi 

teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK görülebilir ve şartnameler 

20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 10.12.2013, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125  67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9437/1-1 
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138.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

138.000 Adet Plastik Su Tüpü 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale 

Usulü ile Satın Alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/165265 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sokak. No: 2- 67090  -  

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT) , 0 372 252 40 00 (8 HAT) - 

0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta  

    adresi (varsa) : makik.ikmal@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nevii :  

Malzemenin Cinsi: Miktarı : 

Plastik Su Tüpü MİD-135 (Ø26) 138.000 Adet 

b) Teslim yeri : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 60 

takvim gününde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit 

Caddesi No: 2 ZONGULDAK. 

b) Tarihi ve saati : 17/12/2013 Salı günü saat 15.00 

c) Dosya no : 1318069 

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

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

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

gereken kriterler 

4.2.1- Plastik su tüpleri için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test raporları. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 

19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00,-TL 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 17/12/2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu 

ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir 

13.1 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 9438/1-1 
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TÜNEL TİPİ İNDÜKSİYON TAVLAMA MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: TÜNEL TİPİ İNDÜKSİYON TAVLAMA MAKİNASI alımı 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/167315 

Dosya no  : 1322575 

1 - İdarenin : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2     67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Tünel tipi indüksiyon tavlama makinası; 1 kalem (1 adet) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent 

Ecevit Caddesindeki Maden Makinaları Fabrika İşletme 

Müdürlüğü ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 03.12.2013 Salı günü saat : 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. ISO 9001 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.12.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9439/1-1 
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5 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE HİZMET  

ALIMI YOLUYLA İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

154 kV. Çaycuma, Erdemir I, Erdemir 2, Karadon, Akçakoca İletim Trafo Merkezlerinin 

bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme 

hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/168316 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya 

b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751040 – 0264 2753828 

c) Elektronik posta adresi  : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 adet Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle hizmet alımı 

yoluyla işletilmesi. 

b) Yapılacağı yer : Çaycuma, Erdemir I, Erdemir 2, Karadon, Akçakoca TM 

c) İşin süresi : 36 ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ 

Sakarya 

b) Tarihi ve saati : 29.11.2013  14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) 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, 

h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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’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. 

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. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

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. 

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. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer 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. 

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 %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

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. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda 

hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) 

elemanların puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı 

sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup 

Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla 

çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12 x 45 = 540 

4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16 x 45 = 720 

5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi  1 (*) 1 x 45 = 45 
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(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini ayda en az 2 defa sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

2 İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir. 

3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim seviyesi 

asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe 

koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4. a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük 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 150 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 

5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 

Sakarya adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74  54100 Sakarya Evrak Kayıt Servisine 

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. 

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 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9454/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN SATIN ALINACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Soma Elektrik Üretim ve Tic. AŞ sistemlerinde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri ve 

miktarı verilen rulmanların teknik şartnameye göre temini ve SEAŞ’a teslimi işi açık ihale usulü 

ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamesine göre 60 Adet 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 takvim 

günüdür. 

d) Dos. No : 21 SEAS 13/147 2013/164438 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 10.12.2013 Salı günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 50,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına 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 göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 10.12.2013 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada 

meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi 

düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9.1. İstekliler, rulman imalatçısı veya yetkili satıcısı olacaktır. Firmalar, imalatçı ya da 

yetkili satıcı olduklarına dair belgelerini teklif aşamasında sunacaklardır. 

9.2. İhaleye katılacak firmalar teklif edecekleri rulmanların marka, tip, adetlerini ihale 

evrakları içerisinde teklifleri ile birlikte teslim edecektir. 

9.3. İsteklinin teklif edeceği rulman numaralarına ait ön ve son eklerin açıklamaları ve 

tamamlayıcı bilgiler ihale dosyasında teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır.  9499/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 10 (On) adet Jeotermal Kaynak, Arama Ruhsatlı Sahalar 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre “Açık Teklif Arttırma Usulü” 

ile 05/12/2013 tarihinde 3 yıl süre ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri 

yazılı jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının ihalesi yapılacaktır. 

46 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Datça İlçesi, Merkez-İskele Mahallesi-Ilıca Mevkii Alanı:20,72 Ha, Pafta: O19d2 

Taban İhale Bedeli: 621.600,00.-TL, Geçici Teminatı:18.650,00- TL, İhale Saati: 14:15 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 561000 561280 561280 561000 

Yukarı (X) 4064620 4064620 4063880 4063880 

 

67 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Çiftlikköy Alanı:1567,48 Ha, Pafta: O19a2, N19d4, N19d3, 

019a1 

Taban İhale Bedeli:156.748,00.-TL, Geçici Teminatı:4.703,00.- TL, İhale Saati:14:20 

Poligon No: 1 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 551376 551616 554612 556987 556152 

Yukarı (X) 4094509 4097400 4097365 4095135 4093100 

 6. Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta  

Sağa (Y) 554611 553869 552942 552153  

Yukarı (X) 4093474 4094273 4094571 4094704  

 

69 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent, Alanı: 913,65 Ha, Pafta: N18c3, N18c4 

Taban İhale Bedeli: 100.502,00.-TL, Geçici Teminatı:3.016,00 TL, İhale Saati: 14:25 

Poligon No: 1 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 535624 535765 532073 532059 536000 536000 

Yukarı (X) 4099867 4100140 4101406 4102999 4103000 4099637 

 

Poligon No:2 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 532819 532798 533690 533109 

Yukarı (X) 4097545 4097608 4097669 4097573 

 

Poligon No:3 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 530113 530127 530000 530000 

Yukarı (X) 4097814 4097161 4097142 4097780 
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70 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Alanı: 400,00 Ha, Pafta:N18c3 

Taban İhale Bedeli:100.000,00.-TL, Geçici Teminatı:3.000,00 TL, İhale Saati:14:30 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 540000 542000 542000 540000 

Yukarı (X) 4100000 4100000 4098000 4098000 

 

73 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent-Bitez Mevkii Alanı:1021,45 Ha, Pafta:N18c3, N18c4, 

O18b1 

Taban İhale Bedeli: 100.102,00-TL, Geçici Teminatı: 3.004,00.-TL, İhale Saati: 14:35 

Poligon No:1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta  

Sağa (Y) 529953 530521 528646 528066 527604 

Yukarı (X) 4096000 4094811 4092916 4093968 4096000 

Poligon No:2 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 533690 534444 534435 532842 532819 

Yukarı (X) 4097669 4097721 4097545 4097475 4097545 

Poligon No:3 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta  

Sağa (Y) 536000 538726 537430 536000 

Yukarı (X) 4101340 4100776 4098762 4099637 

Poligon No:4 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 530000 530127 530130 530343 530000 530000 

Yukarı (X) 4097142 4097161 4097000 4097000 4096868 4097141 

 

76 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis-Akyarlar Alanı:2411,72 Ha, Pafta: N18-C4, O18-b1 

Taban İhale Bedeli: 101.292,00.-TL, Geçici Teminatı: 3039,00.-TL, İhale Saati:14:40 

Poligon No:1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 522632 523276 523353 524400 528150 

Yukarı (X) 4095874 4096000 4096000 4092400 4093600 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y) 528066 528646 529878 530044 522576 

Yukarı (X) 4093968 4092916 4094161 4090625 4090022 

 

86 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Milas İlçesi, Eğridere-Selimiye-Hisarcık-Kurudere Alanı:999,91 Ha, Pafta: 

N19a1, N19a3, N19a3, N19a4 

Taban İhale Bedeli:100.990,91-TL, Geçici Teminatı:3.030,00-TL, İhale Saati:14:45 

Poligon No:1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 552966 552473 553505 553834 555487 

Yukarı (X) 4138480 4140812 4141500 4141650 4141560 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y) 553550 555225 559398 559549 559039 

Yukarı (X) 4139955 4136515 4137224 4136757 4136146 

 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 

Sağa (Y) 557390 557599 555962 555224 

Yukarı (X) 4135825 4135002 4135872 4136514 
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89 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Çayhisar Mevkii Alanı: 3000 Ha, Pafta: N21c4 

Taban İhale Bedeli:300.000,00.-TL, Geçici Teminatı:9.000,00- TL, İhale Saati:14:50 

Poligon No:1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 658000 664000 664000 658000 

Yukarı (X) 4103000 4103000 4098000 4098000 

 

91 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Milas İlçesi, Eğridere-Ekindere-Kurudere-Çandır-Hisarcık Köyü Mevkii 

Alanı:272,66 Ha,  

Pafta: N19a1, N19a2, N19a3 

Taban İhale Bedeli: 100.066,22.-TL, Geçici Teminatı: 3.002,00.-TL, İhale Saati: 14:55 

Poligon No:1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 554435 554429 555710 555620 555487 553834 553505 

Yukarı (X) 4142120 4142134 4142783 4141670 4141560 4141650 4141500 

Poligon No:2 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta  

Sağa (Y) 552473 552640 552134 

Yukarı (X) 4140812 4140020 4140586 

Poligon No:3 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 559549 559398 559845 559844 560485 559039 

Yukarı (X) 4136757 4137224 4137300 4137322 4136428 4136146 

Poligon No:4 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta  

Sağa (Y) 557599 558294 557398 556717 

Yukarı (X) 4135002 4132268 4134712 4135471 

 

136 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Yayla Köyü Alanı: 985,42 Ha, Pafta: N21c3, N21c4 

Taban İhale Bedeli: 78.834,00.- TL, Geçici Teminatı: 2.366,00.-TL, İhale Saati: 15:00 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 662300 666900 662950 662300 

Yukarı (X) 4108350 4108850 4106340 4106600 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

İhaleye katılmaya ilişkin hususlar; 

a) İhale tarihi 05/12/2013 Saat 14:15’de.başlayacak 5 dakika ara ile ihaleler yapılacaktır. 

a) İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Muğla İl Özel İdaresi 1 Nolu Hizmet binası İl 

Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. 

b) İsteklilerin istenen belgeleri 05/12/2013 tarihi ve saat 13:30’a kadar İl Encümenine 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

c) İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Muğla İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir, ihaleye katılacak olan isteklilerin ise 

şartname ve eklerini 100-TL karşılığında satın almaları zorunludur. 
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d) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 

- İhale dokümanının alındığına dair 100-TL’lik banka makbuzu, 

- Her sayfası imzalanmış olan şartname, 

Gerçek kişiler için; 

- T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti 

- Noterden onaylı imza sirküleri 

- Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli 

vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi, 

- Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta 

adresi, 

Tüzel kişiler için, 

- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı 

sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri, 

- Bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge, 

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge, 

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi, 

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir. 

e) Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, Posta veya diğer yollardan yapılan 

başvurular geçersiz sayılacaktır. 

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 9306/1-1 

—— • —— 

İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI 35 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 

mevcut imar durumuna göre ticari amaçla değerlendirilmek üzere inşaat yapım ve işletme şartlı 

olarak 35 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

İLİ : Antalya 

İLÇESİ : Manavgat 

MAHALLESİ-KÖYÜ : Evrenseki (Evren) 

MEVKİİ : Karacasin 

ADA NO : 180 

PARSEL NO : 1 

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.415,00 m² 

CİNSİ : Arsa 

İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği 

Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Meclisinin 

17.09.2013 tarihli ve 21491294-050.01-578/466 sayılı 

kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir. 
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MUHAMMEN BEDELİ : 10.718.300,00,-TL 

(Onmilyonyediyüzonsekizbinüçyüz Türk Lirası) 

(Bu bedel şartnamede belirtilen işin inşaatına ilişkin 

2013 yılı inşaat maliyetidir.) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 321.549,00-TL 

(Üçyüzyirmibirbinbeşyüzkırkdokuz Türk Lirasıdır.) 

(Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.) 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.12.2013 Cuma günü saat 15:00 

İŞİN ADI : “Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki (Evren), Karacasin 

mevkiinde bulunan ve tapunun 180 ada 1 parsel sayısında 

kayıtlı taşınmazın yapım ve işletme karşılığı kiraya 

verilmesi’’ 

Mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı,  üzerinde; 

1 -‘’İş bu taşınmazın 100 sayfadan gelen kısmında Bekir oğlu 1333 doğumlu Musa Kara 

zilyettir. (05.02.2004 / 515 yev.) taşınmazın 102 sayfadan gelen kısmında Mehmet oğlu Osman 

Nuri Özen’in zilyetliğindedir.’’ Yevmiye: 0502.2004-515 (Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 

2012/676 Esas, 05.02.2013 tarih ve 2013/80 sayılı kararı ile şerhin terkinine hüküm vermiş olup 

kesinleşmesinden sonra şerh terkin edilecektir.) 

2 - ‘’Davalıdır: 13.11.2006 yev: 10872’’ Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 

2006/715 Esas Yevmiye:13.11.2006-10872 (Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/715 

Esas sayılı dava neticelenmiş olup tedbir şerhinin kaldırılması davalı taraf Manavgat 

Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünden istenilmiştir.) 

şerhleri bulunan, bu şerhlerle ilgili yukarıda parantez içerisinde belirtilen işlemler yapılan, 

Vakıflar Meclisinin 17.09.2013 tarihli ve 21491294-050.01-578/466 sayılı kararı esas alınarak 

20.08.2013 tarih ve 89243403.399/1937 sayılı Başbakanlık Onay belgesi’ne istinaden, idarece, 

imar planında turizm tesis alanı olarak planlanan taşınmazın; 

1 - Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı için her türlü belgenin temini, ilgili tüm 

kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, İdaremiz 

onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanın (vergi, resim ve harçlar dahil) yüklenici 

tarafından karşılanması. 

2 - İnşaatın yapım ve kullanıma hazır hale getirilme süresinin, sözleşmenin imzalandığı 

tarihten itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleşmesi. 

3 - İşin süresi ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması; 2013 yılı 

için aylık 33.000.- TL. den az olmamak üzere ihalede oluşan kira bedelinin ödenmesi, kira 

bedelinin her yıl ÜFE (12 aylık ortalamalara göre % değişim oranı) oranında artış yapılarak 

güncellenmesi. 

4 - Kiracı tarafından tapuda vakıf taşınmazı üzerinde herhangi bir haciz vb. 

yükümlülükler konulmaması. 

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 

taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın 

herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak yatırılan teminat ve 

kiraların İdareye gelir kaydedilmesi. 

6 - İnşaat alanı metrekaresinde azalmadan (Havuz ve açık alan düzenlemeleri hariç 7.000 m² 

5B Grubu toplam inşaat alanı) veya yatak sayısının azalmasından ötürü hiçbir şekilde kira 
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bedelinde indirime gidilmemesi, inşaat alanının büyümesi (Havuz ve açık alan düzenlemeleri 

hariç 7.000 m² 5B Grubu toplam inşaat alanı) veya yatak sayısının artması durumunda 

sözleşmedeki kira bedeline oransal olarak yansıtılması, inşaat alanının büyümesi (Havuz ve açık 

alan düzenlemeleri hariç 7.000 m² 5B Grubu toplam inşaat alanı) ve yatak sayısının artması 

durumunda, hangi durum İdare menfaatine ise sözleşmedeki kira bedeline o oranda artışın 

yansıtılması. 

7 - İnşaatın tamamlanma tarihinin, yapı kullanım izninin alındığı tarih olması nedeniyle 

inşaat süresi sonunda Yapı Kullanım Belgesinin alınması, Yapı Kullanım Belgesi alınmadan 

geçici kabulün yapılmaması. 

8 - Yapı Kullanım Belgesi alındıktan sonra tapuda cins tashihinin yapılarak kat 

mülkiyetinin kurulması. 

9 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması, 

her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik 

bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi olan (35) yıl sonunda 

taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmaksızın 

İdareye teslim edilmesi şartları doğrultusunda turizm tesis alanı olarak kullanılmak üzere toplam 

35 yıl süreli yapım karşılığı kiralanması işidir. 

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk 

Caddesi, Vakıf İşhanı Kat:1 ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir.  

İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95   Faks: 0242 248 96 44 

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi. 
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d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için şartnamedeki ekli örneğe uygun noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesini vermesi. 

g) İlgili Bankadan alınacak şartnamedeki ekli örneğe uygun referans mektubu 

(muhammen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece tasdikli suretinin verilmesi, 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresinden alınacak borcu yoktur yazısının İdareye verilmesi, 

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde 

kalırsa şartnamenin 19. maddesi hükmünce temin edeceğine dair yine şartnamedeki ekli örneğe 

uygun taahhütname, 

k) Şartnamedeki ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi, 

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartnamedeki ekli 

örneğe uygun yazılı beyanı, 

m) Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesinde 

bulunan 00158007285545853 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış ve işin adının açıkça yazılı 

olduğu geçici teminatın dekontu veya Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı 

Yasaya göre alınmış şartnamedeki ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (teyit yazılı) 

n) Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış ekli örneğine uygun teklif mektubu, 

o) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı ve l bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler ile istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni 

dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı 

ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale 

komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale 

üzerinde kalan  istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 9431/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı 

kanunun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre asgari şartları sağlayan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

A - 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 Sınavı tarihi daha sonra üniversitemiz web sitesinde duyurulacaktır. 

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde, ilgili 

Fakültelere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

 

BİRİMİ/ANABİLİM DALI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ AÇIKLAMA 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi/İktisat 
Yrd.Doç.Dr. 3 1 

İktisat Politikası 

alanında doktora 

yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi/İktisat 
Yrd.Doç.Dr. 5 1 

İlgili alanda doktora 

yapmış olmak. 

 9481/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Niğde İli Çevre Koruma Vakfı, Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/10/2013 

tarihinde kesinleşen, 30/05/2013 tarih, E:2013/77, K:2013/346 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 9455/1-1 

————— 
İstanbul'da kurulmuş olan Yakuplu İmar Dayanışma ve Eğitim Vakfı, Büyükçekmece 

1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2013 tarihinde kesinleşen, 11.06.2013 tarihli ve 

E:2012/544, K:2013/583 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9456/1-1 

————— 
Panel Kültür ve Eğitim Vakfı Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/10/2013 

tarihinde kesinleşen, 25/06/2013 tarih ve E:2012/414, K:2013/361 sayılı kararı gereği dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9457/1-1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48. maddesi 

hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

5772 sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları 

şartıyla;  

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri 

olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, 

başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu 

içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

Duyurulur. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECESİ ADET AÇIKLAMA 

Turizm 

Fakültesi 

Turizm 

İşletmeciliği 
- Profesör 1 1 

 

 9496/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ve Diş Hekimliği Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. 

maddesine göre tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.  

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik 

belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği 

doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım 

dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Eczacılık Fakültesi 

Farmakoloji anabilim dalı Profesör kadrosuna başvuracak adayların nöropsikoloji ve rasyonel 

farmakoloji alanında deneyimli olmaları beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın 

tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 

FAKÜLTE ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADET 

Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Profesör 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Profesör 1 

 9502/1-1 

—— • —— 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

20 Kasım 2013 tarih ve 28827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Alımı 

ilanımızda sehven yazılan Siyasal Bilgiler Fakültesi "Siy.ve Sos. Bil. (Türkçe)" Bölüm adı 

"Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişk. (Türkçe)" olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 9507/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/129044 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Trabzon Bölge 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Trabzon 

Adresi 
Yeşiltepe Mh. Y.Selim Blv.       

No: 391/A 
Tel-Faks 04622307340 – 04622307340 

Posta Kodu 61040 E-Mail trabzon@kyk.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
61 Turizm Nakliyat Temizlik 

Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 
İsmetpaşa Mh. Taşbaşı Mevkii 

Yakupoğlu İş Hanı No: 47 Trabzon 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
001 069 5471  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
16670  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9504/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/78710 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İKİZCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe ORDU/İKİZCE 

Adresi 

MERKEZ MAH. HÜKÜMET 

KONAĞI KAT:1 İKİZCE/ 

ORDU 

Tel-Faks 0 (452 ) 371 28 66 - 0 (452) 371 22 61  

Posta 

Kodu 
53320 E-Mail ikizce52@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TERME PRESTİJ GIDA TUR. 

İNŞ. NAK. TAR. ÜRÜNLERİ 

PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

 

Adresi 

YENİ MAH. ÇAĞLAYAN 

CAD. NO: 19/2 TERME/ 

SAMSUN 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8400381100  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TERME TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1749  

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. 

 9494/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çobanlar Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çobanlar Kaymakamlığı 

(Malmüdürlüğü) 
İl/İlçe Afyonkarahisar/Çobanlar 

Adresi 
Çobanlar Özel İdare İş Merkezi 

Kat: 2 
Tel-Faks 0 272 261 33 01 – 0272 261 24 32 

Posta Kodu  E-Mail volkan_kilic@milliemlak.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Veli Işık  

Adresi 
Yeni Mah. İstasyon Cad. No: 128 

Çobanlar/Afyonkarahisar 
 

T.C. Kimlik No. 21772144266  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4670182549  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değildir  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (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. 

 9488/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/209124 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 
Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı 

No:16 
Tel-Faks 0312 412 83 00-0312 425 89 83  

Posta Kodu 06100 E-Mail içmesuyu@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

ALFA İNŞAAT TURİZM 

MÜHENDİSLİK OTOMOTİV 

TEMİZLİK TİCARET VE SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ  

Yadigar AYDIN 

Adresi 
Çankaya Mah. Atatürk Cad. İmar 

İşhanı Kat. 1 No. 2  33070/MERSİN 
 

T.C. Kimlik No.  60355107670 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
510038055  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 17610  

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 ve bağlı 

kuruluşlar 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. 

 9503/1-1 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Konya PTT Başmüdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/169784 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı 

ve Teknik İşler Müdürlüğü 
İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Devri Cedit Mah. Vatan Cad. No:3 

Selçuklu/Konya 
Tel-Faks 0-332-2384960 / 0-332-2361775 

Posta Kodu 42102 E-Mail konya_yapi@ptt.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
MBR Mühendislik İnşaat Tesisat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Ramazan Mutlu 

Adresi 
K.İhsaniye Mah. Vatan Cad. Feriz-1 

Sitesi No: 32/B Selçuklu/Konya 

Kılıçarslan Mah. Rauf Denktaş Cad. 

No: 71/8 Selçuklu/Konya 

T.C. Kimlik No.  12997135962 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
613 018 7325  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sic. 19838 Oda Sic. 36348  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9508/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları

Hakkında Yönetmelik

— Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Nişantaşı Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

— Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/23)

NOT: 20/11/2013 tarihli ve 28827 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de Uyuşmazlık

Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


