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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5919
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Beytepe Tıp Fakültesi kurulması; Millî

Eğitim Bakanlığının 12/8/2013 tarihli ve 2044375 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve
2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                       F. ÇELİK                                      A. İSLAM

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

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Nisan 2014
SALI

Sayı : 28966



Karar Sayısı : 2014/6086

Ekli “Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma

Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yur̈ur̈luğ̈e konulması; Ekonomi Bakanlığının 1/4/2014

tarihli ve 22772 sayılı yazısı uz̈erine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964

tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999

tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976

sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun huk̈um̈lerine göre, Bakanlar Kurulu’nca

1/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   B. ATALAY

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                    T. YILDIZ                                     C. YILMAZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                           Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                   M. M. EKER

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                    Maliye Bakanı V.

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI
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YÖNETMELİKLER

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-

dürlüğünün merkez ve Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının
disiplin amirlerini belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 3 – (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve

Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin
amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 4 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 5 – (1) 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hudut

ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel

Müdürü yürütür.
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—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (PEM): Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“f) Nükleer enerji konusunda tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlemek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından gö-

revlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür yapar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/5/2007 26525
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şe-
killerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) nu-
maralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Ba-
kanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net
maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile
uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2014 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

Olarak tespit edilmiştir.
Not:1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve

28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların
1,064 ile çarpılması suretiyle bulunacaktır. 

Tebliğ olunur.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 1 – (1) Yerli üretim dalı adına Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Ak İplik Ak-

rilik İplik Sanayi ve Tic. A.Ş., Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti., Balsuyu Mensucat San. ve
Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş., ÇMS Çavuş Metal
Teks. Loj. ve Taş. San. ve Tic. A.Ş., Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gapsan Tekstil
San. ve Tic. A.Ş., İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Kaanb Tekstil Tic.
Ltd. Şti., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Karteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kıvanç Tekstil San.
ve Tic. A.Ş., Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Midaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Murat
Yapı Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Orteks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Selçuk İplik San. ve
Tic. A.Ş., Tapeten Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve 8 yerli üretici tara-
fından da desteklenen başvuru üzerine, Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli
sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) için 18/10/2012 tarih ve 28445
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2012/21) (2012/21 sayılı Tebliğ) ile başlatılan damping soruşturması Ekonomi Ba-
kanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamam-
lanmıştır.

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

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

Yerli sanayinin temsili
MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi on dokuz firmanın Yönetmeliğin 20 nci maddesi çer-

çevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.
(2) Soruşturma devam ederken, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Bir-

liği tarafından başvuru sahibi ve destekçi firmalar dışında yer alan başka üreticilerin de mevcut
olabileceği iddia edilmiştir. Söz konusu hususa ilişkin olarak soruşturma açılışını müteakip
otuz yedi günlük cevap verme süresi içinde herhangi bir itiraz gelmemiştir. Buna rağmen, üre-
tici olduğu iddia edilen firmalar ile temasa geçilmiş ve söz konusu firmaların üretici olup ol-
madıklarına dair bilgi ve belgeler ile soruşturmayı destekleyip desteklemedikleri yönündeki
görüşleri talep edilmiştir. Mezkur firmaların altmış sekizinden yanıt alınmış olup bu firmaların
altmış altısı soruşturmayı destekledikleri yönünde beyanda bulunmuşlardır.

(3) Nihai bildirim sonrasında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
tarafından soruşturma devam ederken yapılan bu işlemin soruşturma açılışından önce yapılması
gerektiği ve toplanan verilere nihai bildirimde yer verilmediği ifade edilmiştir. Ancak yukarıda
da ifade edildiği üzere yerli üretim dalının temsiline ilişkin değerlendirme soruşturma açılışında
yapılmış olup bu değerlendirmeye verilen sürede herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Buna rağ-
men yapılan itiraz değerlendirmeye alınmış ve yerli üretim dalının temsil niteliğinde bir deği-
şikliğe yol açıp açmayacağı incelenmiş ve bu yönde bir bulguya rastlanmamıştır.
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(4) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflarca Mısır’da yerleşik üretici/ihracatçı Globe
ve CSA firmalarının sırasıyla Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Abalıoğlu Tekstil Sanayi
A.Ş. firmalarıyla bağlantılı olduğu ifade edilmiş ve bu durumun açıklanması istenmiştir. Yapılan
değerlendirmede, Abalıoğlu firmasının yerli üretim dalı tanımı kapsamında yer almadığı ve
firmanın bağlantılı olduğu anlaşılmış olup CSA firmasının damping marjı hesaplamalarında
ihraç fiyatlarında gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Alınan görüşlerde, Diktaş firmasının yerli
üretim dalı tanımında da yer alması ve soruşturma konusu malın ithalatçısı olması dolayısıyla
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi talep edilmiş olup
yapılan değerlendirmede Diktaş firmasının yerli üretimi bulunduğu ve firmanın bağlantılı ol-
duğu anlaşılmış olup Globe firmasının damping marjı hesaplamalarında ihraç fiyatlarında ge-
rekli ayarlamalar yapılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine,

Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam’da yer-
leşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için Malezya,
Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam Ankara Büyükelçiliklerine ilgili soru formları, başvurunun
gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma
açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Nihai Bildirim sonrası bazı üretici/ihracatçı firmalardan başvurunun gizli olmayan
metninde eksiklikler bulunduğuna ilişkin görüşler alınmıştır. Söz konusu metinlere ilişkin ola-
rak soru formunu yanıtlama süresi içinde gelen eksiklik talepleri karşılanarak gizli olmayan
özet revize edilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil otuz yedi gün süre ta-
nınmış ve tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş
ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu
gönderilen firmalardan yüz bir adedi ithalatçı soru formunu yanıtlamış, bu firmalardan yetmiş
sekiz adedinin işbirliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(6) Soruşturma konusu ürünün  üretici/ihracatçısı veya ihracatçısı olduğu tespit edilen
ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan yirmi beşi soru formuna cevap vermiş ve iş-
birliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(7) Bu firmalardan Vietnam’da yerleşik firmaların sayısının fazla olması nedeniyle Yö-
netmeliğin 27 nci maddesi ile Anti-Damping Anlaşması'nın (ADA) 6.10 uncu maddesi uyarınca
örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Örnekleme yönteminde soruşturma döneminde miktar
bazında Türkiye'ye en yüksek ihracat payı kıstası göz önüne alınarak örnekleme dâhil edilecek
firmalar tespit edilmiştir.

(8) Ayrıca, örnekleme dahil edilen söz konusu firmalardan herhangi birinin soruştur-
manın ilerleyen aşamalarında işbirliğine gelmemesi durumunda örnekleme dâhil edilmek üzere
yedek üretici/ihracatçı firma da belirlenmiştir.

(9) Bazı üretici/ihracatçı firmalar örnekleme dahil olmak istediklerini yazılı olarak be-
yan etmişler ancak seçilen örnek grubun temsil niteliğini haiz olduğu ve örnek grubun geniş-
letilmesinin soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesini çok güçleştireceği değerlendirildi-
ğinden bu talepler uygun görülmemiştir.

(10) Diğer taraftan Vietnam’da yerleşik bazı firmalar kendi ürünlerinin örnekleme se-
çilen firmalar tarafından üretilip ihraç edilmediğini iddia etmişlerdir. Örnekleme seçilen fir-
maların örneklem dışında kalan firmaların tüm tiplerini üretip ihraç etmek gibi bir zorunluluğu
bulunmamakla birlikte yapılan incelemede örnekleme seçilen firmaların bu tiplere çok yakın
benzerlerini üretip ihraç ettikleri tespit edilmiştir.
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(11) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 21/11/2013 tarihinde Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland
ve Vietnam Ankara 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
süre tanınmış, nihai bildirime cevap verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepler de
karşılanmıştır.

(12) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ile yerli üretim
dalından gelen dinleme toplantısı talepleri kabul edilmiştir. Bu çerçevede, talep eden üretici/ih-
racatçı, ithalatçı firmalar ile yerli üretim dalının katılımı ile 3/12/2013 tarihinde genel kamu
dinleme toplantısı ve 3/12/2013 ve 11/12/2013 tarihleri arasında da talep eden firmalarla firma
özel dinleme toplantıları düzenlenmiştir.

(13) 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 tutulmuş ve talep geldiğinde ilgili taraflarla paylaşılmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, şikayetçi firmaların sa-

yısının çokluğu dikkate alınarak, yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olan Bursa, Adana,
Kayseri,  İstanbul ve K. Maraş'ta yerleşik yerli üretici firmaların üretim ve idari tesislerinde
yerinde doğrulama incelemesi yapılmıştır.

(2) Mısır, Malezya ve Tayland'da da işbirliğine gelen bazı üretici /ihracatçı firmalar
nezdinde 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 ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 6’lı

gümrük tarife alt pozisyonları hariç 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 gümrük tarife pozisyonlarında
sınıflandırılan "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" (kesik elyaf ipliği)’dir.

(2) Soruşturma konusu ürün, %100 sentetik veya suni devamsız elyafın veya bunların
birbirleriyle veya doğal elyaflarla muhtelif oranlarda karışımlarının eğrilmesiyle elde edilen
ve ağırlığını sentetik veya suni elyafın oluşturduğu ipliklerdir. Ürün, kesim uzunluğu, numara,
parlaklık, erime ısısı ve kalite gibi faktörlere bağlı olarak çeşitlilik göstermekle beraber üretim
sürecinde yapılan ayarlamalarla bu çeşitliliği gerçekleştirmek mümkündür.

(3) Söz konusu ürün, genel olarak kumaş, halı, döşeme/kaplama ve hazır giyim imalat-
larında kullanılmaktadır.

(4) Bazı dikiş ipliği ithalatçıları, Türkiye'de dikiş ipliği üretiminin talebi karşılamaya
yetersiz olduğu ve bazı tiplerin üretiminin bulunmadığı iddiasıyla dikiş ipliklerinin soruşturma
kapsamı dışına çıkarılmasını talep etmişlerdir. Buna mukabil, bazı yerli üreticilerden alınan
yazılarda, bu firmaların dikiş ipliği üretimi gerçekleştirdiklerini ve farklı tipleri üretme kapasite-
sine ve kabiliyetine haiz olduklarını beyan etmiş ve dampingli ithalattan şikâyetçi olduklarını
dile getirerek dikiş ipliklerinin de temel fiziksel özellikleri bakımından aynı grupta değerlen-
dirilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu ürünlerin soruşturma kapsamında bulunmasının
gerekli olduğunu belirtmişlerdir.
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(5) Bazı ithalatçılar tarafından yerli üretim dalının yüksek denyeli  elyaflarda (50/1,60/1
gibi), bazı hammaddelerden ve karışımlardan elyaflarda (bambu, spandex gibi) üretiminin bu-
lunmadığı ile bazı üretim tekniklerinin (siro ve core spun gibi) yerli üretimce kullanılamadığı
ya da üretim teknolojisi bulunmadığı ve yerli firmaların kapasitelerinin yetersiz olduğu iddia
edilmiştir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm
tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, alınan yazılarda yerli üretim da-
lının farklı tip ve karışımlarda soruşturma konusu ürünlerde üretimlerinin ve üretme kabiliyet-
lerinin bulunduğu ve ithal ürünlerle rekabet edilebilmesi halinde tüm ürün tiplerinde ve tek-
niklerinde üretim yapabilecek teknoloji ve kapasiteyi haiz oldukları ifade edilmiştir. Bu durum
yerli üretim dalı nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulamalar sırasında da tespit edilmiştir.

(6) Yine, benzer şekilde nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün bazı kul-
lanıcı ve ithalatçıları ürünün tanımının geniş olduğu, karışım (melanj) ve %100 polyester ip-
likler gibi bazı tiplerin üretilmediği yönünde iddialarda bulunmuşlardır. Yürürlükteki mevzuat
uyarınca yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorun-
luluğu bulunmamakla birlikte yerli üretim dalı tarafından bu tiplerin üretiminin yapılmakta ol-
duğu ve hangi firmaların bu üretimi yapabildiği belirtilmiştir. Ürün tanımının geniş olduğu ve
bunun damping hesaplamalarında etkisi olacağı yönündeki iddialar ise damping marjı hesap-
lamaları tip bazında yapıldığından dikkate alınmamıştır.

(7) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün kullanıcıları tarafından yerli
üretim dalından düşük miktarlı mal temininde ve teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşandığı ifade
edilmiştir. Bu kapsamda yerli üretim dalı tarafından yapılan değerlendirmelerde malın tüm
çeşit ve tiplerinde üretim yapılabildiği, teslimat sürelerinin ise soruşturma konusu ülkelerden
daha uzun olmayacağı ifade edilmiş, stoklama maliyetleri ve sürelere ilişkin dengelemenin itha-
latçı ve aracılar tarafından sağlanabileceği belirtilmiştir.

(8) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler netice-
sinde, soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen iplikler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen
ipliklerin; teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları, kullanım alanları, kullanıcı-
ların ürünü algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer özelliklere sahip ol-
dukları ve soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünlerin yerli üretim dalının ürünleriyle
doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği değer-
lendirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir.
(2) Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam’dan işbirliğine gelen ve Vietnam için

örnekleme dahil edilen üretici-ihracatçı firmalar bakımından normal değerin, ihraç fiyatının
nasıl belirlendiği ve damping marj hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildirimlerinde
yer almaktadır.

(3) İşbirliğine gelen ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilen
Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland’da yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için firma özel nihai
bildirimlerinde aksi belirtilmediği sürece normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı aşağıda
belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

(4) İşbirliğine gelen ve örnekleme dahil edilen ancak piyasa ekonomisi koşullarında
faaliyet göstermediği aşağıda açıklandığı şekilde kabul edilen Vietnam’da yerleşik üretici/ih-
racatçı firmalar için normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde belir-
lenmiştir.

(5) Soru formunu yanıtlayan ancak işbirliğinde bulunduğu kabul edilmeyen üretici/ih-
racatçı firmalar ve işbirliği kabul edilmeme nedenleri nihai bildirimde yer almıştır. Bu firmalar
ve işbirliğine gelmeyen diğer firmalar için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
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(6) Bu kapsamda nihai bildirim sonrasında, Alpha Spinning Co.Ltd. firmasından eksiklik
yazısına cevap verildiği yönünde görüş alınmış olup yapılan incelemede söz konusu firmaya
eksiklik yazısı yazıldığı ancak alınan cevaplarda yer alan tablolarda esaslı eksiklikler olduğu
ve tip bazında damping marjı hesaplamaya elverişli olmadığı anlaşıldığından söz konusu fir-
manın işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiştir. Yine aynı kapsamda Saif Textile Mills Ltd.
firması kendilerinin verilerinin de dikkate alınması yönünde bir talepte bulunmuştur. Ancak
adı geçen firmaya verilen sürede soru formuna cevap verilmediği ve süre dolumu sonrasında
gelen süre uzatımı talebinin de 26/12/2012 sayılı yazımız ile reddedildiği anlaşıldığından fir-
manın işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiştir.

Temsil testi
MADDE 9 – (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 10 – (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.

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 ürünün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluştu-
rulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.

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

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

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

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

Piyasa ekonomisi iddiasına ilişkin değerlendirmeler
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi

uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki
soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu

8 Nisan 2014 – Sayı : 28966                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



maddede 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 Vietnam’da yerleşik fir-
maların tamamı piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğini öne sürerek kendileri için
normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesinin uygulanmasını talep etmişlerdir.

(3) Bu bağlamda yapılan değerlendirmelerde Vietnam’da tekstil ve konfeksiyon sektö-
ründe faaliyet gösteren Vinatex’in (Vietnam National Textile and Garment Group) esasen bir
kamu iktisadi kuruluşu olduğu ve bünyesindeki firmaların denetim ve gözetimi ile kendi ara-
larında entegrasyonunu sağlamak için kurulduğu ve üretim dağıtım alanından yatırım  tedarik
alanına kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Hali hazırda Vi-
natex bünyesindeki şirketler anonim şirket (joint stock) veya ortak girişim (joint venture) olarak
faaliyet göstermekle birlikte Vinatex’in bu firmalarda hisse bulundurmasını sağlayarak firma-
ların üzerlerinde ve dolayısıyla sektörün genelinde devlet kontrolü sağlandığı anlaşılmaktadır.
Thanh Cong, Phu Bai, Thien Nam, Hue Textile, Phong Phu firmalarının doğrudan Vinatex
üyesi olduğu Phu Viet firmasının ise  Vinatex üyelerinden biriyle bağlantılı olduğu anlaşılmak-
tadır.

(4) Bu durum, Vietnam’da devletin doğrudan veya dolaylı olarak kamu iktisadi kuru-
luşları eliyle sektördeki firmaların maliyet ve girdi, üretim, satış ve yatırımlar ile ilgili karar-
larına müdahale etmekte olduğunu; söz konusu kararların arz-talep dengesini yansıtan pazar
hareketlerine göre önemli sayılacak bir devlet müdahalesi olmaksızın alınamadığını göster-
mektedir.

(5) Bu durumun hem Vinatex üyeleri için geçerli olduğu hem de sektörün bütününde
yer alan dinamikleri de etkilediği düşünülmekte ve böyle bir ortamda Vinatex üyeleriyle doğ-
rudan bir bağlantısı olmayan Formosa, Dong Quang, Phu Thanh ve Evergreen firmalarının ser-
best piyasa koşullarında faaliyet göstermesinin olası olmadığı değerlendirilmektedir.

(6) Diğer yandan, Vietnam’da arazi mülkiyeti kollektif olup devlet tarafından idare edil-
mekte ve özel mülkiyete izin verilmemektedir. Devlet tarafından limitli arazi kullanım hakları
belirli aralıklarla firmalara verilmekte ancak bu haklara ilişkin kullanımlar yine devlet iznine
tabi olmaktadır. Vietnam’dan işbirliğine geldiği kabul edilen firmaların tamamında, firmaların
tesislerinin bulunduğu arazilerin kendilerine ait olmayıp bu arazilerin kullanım haklarına sahip
oldukları, ancak söz konusu kullanım haklarına ilişkin fiyatlamanın ve amortismanın nasıl be-
lirlendiğinin şeffaf olmadığı görülmüştür. Nitekim, bu firmalardan uluslar arası denetim şir-
ketleri tarafından denetlenen Formosa, Phu Thanh, Thanh Cong firmalarının araziye ilişkin
muhasebe kayıtlarını “maddi olmayan varlıklar” kalemi altında tutmakta oldukları tespit edil-
miştir. Diğer firmalarda da durumun aynı olduğu ancak yerel denetim şirketleri tarafından de-
netlenen firmaların muhasebe kayıtlarında bu duruma yer verilmediği anlaşılmaktadır.

(7) Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; devletin temel üretim girdilerinden biri
olan arazi üzerinde mutlak söz sahibi olduğu yani üretimin temel girdilerinden biri olan arazinin
değerinin piyasa koşullarında oluşmadığı anlaşılmaktadır.

(8) Dong Quang firmasının kendisine verilen süre içerisinde göndermiş olduğu yanıt-
larda firmanın uluslararası standartlara uygun şekilde bağımsız denetimden geçen mali tablo-
larının yer almadığı tespit edilmiştir.

(9) Vietnam’da yerleşik işbirliğine geldiği kabul edilen firmaların tamamı için örnek-
leme seçilip seçilmediğinden bağımsız olarak yapılan yukarıdaki değerlendirmeler ışığında fir-
maların piyasa ekonomisi koşulları altında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiş, bu ne-
denle söz konusu firmalar için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmüne
uygun olarak oluşturulmuş normal değer yöntemine başvurulmuştur.
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(10) Nihai bildirim sonrasında Formosa, Evergreen ve Phu Bai firmalarından kendile-
rinin piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiklerinin kabul edilmesi yönünde görüş
alınmıştır. Bu kapsamda Phu Bai firmasının iddiası Vinatex’le olan doğrudan bağlantısı nede-
niyle kabul edilmemiştir.

(11) Formosa firmasının doğrudan Vinatex’le bağlantılı olmadığı nihai bildirimde de
yer aldığı üzere tekrar ifade edilmiş ve Vinatex’in piyasa genelindeki satış ve fiyatlama politi-
kalarının kendilerini etkilemediği belirtilmiştir. Bunun dışında piyasada kamu eliyle yönetilen
böyle büyük bir kuruluşun varlığında ürünün üretim, girdi ve satışına ilişkin belirlemelerin arz-
talep dengesini yansıtan pazar hareketlerine göre Vinatex’in herhangi bir etkisi olmadan nasıl
belirlenebildiğine dair herhangi bir değerlendirme sunulmamıştır. Diğer taraftan devlete ait
olan ve firmanın tesislerinin bulunduğu arazi kullanım haklarına ilişkin olarak fiyatlamanın
piyasa koşullarında yapıldığına dair herhangi bir açıklama ya da delil sunulmamıştır. Bu ne-
denlerle firmanın piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiştir.

(12) Evergreen firması tarafından dile getirilen görüşlerde firmanın Vinatex’le bağlantılı
olmadığı nihai bildirimde de yer aldığı üzere tekrar ifade edilmiş ve firma sahiplerinin Singapur
uyruklu olması dolayısıyla Vietnam devletinin etkisi altında olamayacağı belirtilmiş ancak bu
durumun devlet eliyle piyasada firmaların maliyet ve girdi, üretim, satış ve yatırımlar ile ilgili
kararlarını etkilemesine mani olmayacağı değerlendirilmiştir. Diğer taraftan devlete ait olan
ve firmanın tesislerinin bulunduğu arazi kullanım haklarına ilişkin olarak bir açık arttırma sü-
recine girildiğinden bahsedilmiş ancak bu açık arttırma sürecinde Vietnam devletince kabul
edilen fiyatların serbest piyasa dinamiklerinde oluşacak fiyatlar olup olmadığına dair de bir
açıklama ya da delil sunulmamıştır. Sayılan nedenlerden ötürü firmanın piyasa ekonomisi şart-
larında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiştir.

Oluşturulmuş normal değer
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve yukarıdaki açıklamalar

ışığında, Vietnam’da yerleşik işbirliğinde bulunan firmaların piyasa ekonomisinde faaliyet gös-
termediği 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, Vietnam’da yerleşik firmaların lehine olacak şekilde
işgücü, enerji, genel, idari ve satış giderlerinde çeşitli ayarlamalar yapılmıştır.

İhraç fiyatı
MADDE 15 – (1) İşbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural

olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
(2) Mısır’da yerleşik Globe ve CSA firmaları tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen

tüm ihracatın sırasıyla bağlantılı oldukları Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Abalıoğlu
Tekstil Sanayi A.Ş.’ne yapıldığı anlaşıldığından ihraç fiyatı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin
ikinci fıkrası çerçevesinde, bağımsız ilk alıcıya yeniden satış fiyatı esas alınarak oluşturulmuş-
tur. İhraç fiyatı yeniden oluşturulurken, ithalatçı fiyatının Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Tic. A.Ş.
ve Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.Ş. firmalarınca sunulan ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan unsurlar (mutat taşıma, sigorta, gümrük vergileri, satış, genel ve
idari giderler gibi) dikkate alınmıştır.

Fiyat karşılaştırması
MADDE 16 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

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

Malezya’da yerleşik firmaların damping marjları
MADDE 17 – (1) Nihai bildirim sonrasında Malezya’da yerleşik Recron firması kendisi

için yapılan damping marjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuştur.
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(2) Recron firması nihai bildirime ilişkin olarak sunduğu görüşünde, ihraç fiyatı ile nor-
mal değerin aynı aşamada karşılaştırılmasını teminen ihraç fiyatı hesaplamasında düşülen ma-
liyet kalemlerinin halihazırda üretim maliyetleri tablosunda yer aldığını, bu nedenle oluşturul-
muş normal değer hesaplanırken kullanılan üretim maliyetleri tablosundan da ilgili maliyetlerin
indirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak halihazırda yapılan oluşturulmuş normal değer he-
saplamalarında söz konusu masraflar zaten düşüldüğünden hesaplamalarda herhangi bir deği-
şikliğe gidilmemiştir.

(3) Firma ayrıca, oluşturulmuş normal değer hesabında kullanılan makul kâr oranı ye-
rine firmanın tamamı için gerçekleşen kâr marjının kullanılması gerektiğini savunmuştur. An-
cak, Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde söz konusu kâr marjı hesaplaması firmanın yal-
nızca soruşturma konusu üründe 2011 yılı itibariyle normal ticari işlemler çerçevesinde ger-
çekleştirmiş olduğu satışlarının kâr marjı olduğundan hesaplamalarda herhangi bir değişikliğe
gidilmemiştir.

Mısır’da yerleşik firmaların damping marjları
MADDE 18 – (1) Nihai bildirim sonrasında Mısır’da yerleşik firmalar kendileri için

yapılan damping marjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuşlar, ayarlamalara ilişkin bu
itirazların makul olanları değerlendirmeye alınmış ve bu çerçevede damping marjları yeniden
hesaplanmıştır.

(2) Bu kapsamda hesaplanan damping marjları Globe firması için CIF bedelin %6,91’i
olarak; El Sharq firması için CIF bedelin %7,48’i olarak; CSA firması için ise CIF bedelin
%15,05’i olarak tespit edilmiştir.

Pakistan’da yerleşik firmaların damping marjları
MADDE 19 – (1) Nihai bildirim sonrasında Pakistan’da yerleşik firmalar kendileri için

yapılan damping marjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuşlardır.
(2) Bu kapsamda nihai bildirim sonrası Din Textile firması kendisinin Türkiye’ye pol-

yester, pamuk ve viskoz karışımından mamul, renkli iplikler ihraç ettiğini, ihraç ettiği tiplerden
ise sadece üçünün yurt içi piyasada da satıldığını ifade etmiştir. Söz konusu iplikler için iç pi-
yasaya yapılan satış miktarının ihracata konu olan miktarın %5’inden daha az olduğu buna
rağmen ADA’nın 2 nci maddesinin ikinci dipnotuna atfen, makul bir karşılaştırmaya imkan ta-
nıdığı öne sürülmüştür. Söz konusu dipnotta da ifade edildiği gibi, yurt içi satış miktarının ih-
racatın en az %5’ini oluşturması gerektiği genel kural hükmündedir. Daha düşük bir oranın
karşılaştırma yapmaya elverişli bir büyüklükte olduğuna ilişkin kanıt sunulması halinde söz
konusu oranın kabulü mümkün görünse de bu yönde herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Dola-
yısıyla firmanın bu yöndeki talebi kabul edilmemiştir.

(3) Din Textile firması oluşturulmuş normal değer hesabında kullanılan makul kâr oranı
için firmanın soruşturma konusu üründeki genel kârlılık oranının kullanılmasını talep etmiştir.
Ancak, Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde söz konusu kâr marjı hesaplaması firmanın
yalnızca soruşturma konusu üründe 2011 yılı itibariyle normal ticari işlemler çerçevesinde ger-
çekleştirmiş olduğu satışlarının kâr marjı olduğundan hesaplamalarda herhangi bir değişikliğe
gidilmemiştir.

(4) Nihai bildirim sonrası Margalla firması sunduğu görüşte damping marjı hesabında
ihraç fiyatının belirlenmesinde kambiyo zararı veya kazancının ayarlamalara dahil edilmeme-
sine itiraz etmiş ve söz konusu kambiyo zararı veya kazancının işlem bazında beyan edildiğini
ve bu nedenle ihraç fiyatı belirlenirken göz önüne alınması gerektiğini öne sürmüştür. Firma
ayrıca, bahse konu kambiyo kâr veya zararının satış, genel ve idari giderler içerisinde yansıtıl-
dığını ve dolayısıyla damping marjı hesabının bir parçası olduğunu savunmuştur. Ancak ADA
2.4.1’inci maddesi çerçevesinde firmanın talebi uygun görülmemiş, söz konusu kambiyo kâr
veya zararlarına ilişkin bir ayarlama yapılmamıştır.
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(5) Margalla firması ayrıca, soruşturma konusu ürünün üretim maliyetlerinde yapılan
ayarlamalara itiraz etmiştir. Nihai bildirim öncesinde yapılan çalışmada firmanın yurt içi sa-
tışlara konu olan ürün tipleri ile Türkiye’ye gerçekleştirilen satışlara konu olan ürün tiplerine
ilişkin olarak sunduğu ürün tipi maliyetleri verilerinin firma tarafından sunulan “kâr/zarar be-
yannamesi” tablosunda sunduğu verilerle tutarlılık göstermediği tespit edilmiştir. Ürün tipi ba-
zında sunulması gereken üretim maliyeti verileri damping marjı hesaplanmasında büyük önem
taşımakta ve marjın hesaplanmasında temel unsurlardan birisi olarak kullanılmaktadır. Dola-
yısıyla, bu verilerin sunulmaması veya yanlış sunulması veyahut doğrulanabilir nitelikte ol-
maması bahse konu firmanın işbirliğine gelmediğinin kabul edilmesi sonucunu doğurabilecek
niteliktedir. Buna karşılık, firmanın işbirliğinde bulunmadığı şeklinde bir değerlendirmede bu-
lunmak yerine sunulan veriler kullanılarak üretim maliyetlerinde ayarlama yapılması uygun
görülmüştür. Bu itibarla, firmanın kâr/zarar beyannamesinde sunduğu verilerin doğru olduğu
kabul edilerek her bir ürün tipi için üretim maliyetleri oluşturulmuştur. Yapılan çalışmada, be-
yan edilen  toplam imalat maliyetinin her bir ürün tipine dağıtılmasında her bir ürün tipi için
beyan edilen imalat maliyetinin maliyet tablolarında belirtilen toplam imalat maliyeti içerisin-
deki payı kullanılmış, bu şekilde yapılan ayarlama sonucunda en azından toplam imalat mali-
yetinin tutarlılığı sağlanmıştır. Yapılan çalışma, eldeki mevcut verinin kullanılmasına dayandığı
ve bir takım varsayımlara göre yapılmak zorunda olduğundan firma için gerçek veya ideal du-
rumu yansıtmaması olağandır. Buna karşılık, benimsenen yöntemin firma için, firmanın işbir-
liğine gelmediğinin kabulünden daha olumlu bir sonuç doğuracağı değerlendirilmiştir.

(6) Margalla firması tarafından ihracata konu olan ürün tiplerinin üretim maliyetlerinin
belirlenmesinde ihracat işlemlerinden kaynaklanan satış giderlerinin dikkate alınmaması ge-
rektiği belirtilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanırken bu giderlerin toplamdan düşülmesi
gerektiği iddia edilmiştir. İhracata konu olan ürün tiplerinin oluşturulmuş üretim maliyetleri
belirlenirken ihracata özgü maliyetleri yansıtmamak amacıyla kâr/zarar beyannamesinde yurt
içi satışlar için beyan edilen veriler kullanılmış, satış, genel ve idari giderlerin tespitinde bu
hususa dikkat edilmiştir. Dolayısıyla firmanın itirazını gerektirecek bir durumun söz konusu
olmadığı değerlendirilmiştir.

(7) Nihai bildirim sonrası Monnoowal firması tarafından sunulan görüşte, damping
marjı hesaplamasında kullanılan yurt içi satışlar tablosu ile yurt içinde satılan ürün tiplerinin
maliyetlerini gösteren tablonun eksik olduğu, ürün kodlarında farklılık olduğu ifade edilmiştir.
Firmanın soru formuna verdiği ilk yanıtların incelenmesi sonrasında bir takım eksiklikler ol-
duğu tespit edilmiş, bunun üzerine firmadan bu eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte soru
formunda ve tablolarda bazı değişiklikler yapması talep edilmiştir. Söz konusu talep üzerine
firma ihtiyaç duyulan değişiklikleri içeren tabloları tekrar Bakanlığa iletmiştir. Damping marjı
hesaplanmasında kullanılan tabloların da bizzat firma tarafından güncellenen ve talep edilen
değişikliklerle birlikte tekrar sunulan tablolar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu
itirazların kabulü uygun görülmemiştir.

(8) Monnoowal firması ayrıca, yurt içi satışların kârlılığının tespitinde her bir işlemin
birim fiyatlarının yıllık ağırlıklı ortalama maliyetle karşılaştırılmasına da itiraz ederek bu kar-
şılaştırmanın her bir işlem için işlemin gerçekleştiği tarihteki maliyetler kullanılarak yapılması
gerektiğini bu yöntemin kullanılmadığı hallerde ise ağırlıklı ortalama maliyetlerin ağırlıklı or-
talama birim fiyatlarla karşılaştırılması gerektiğini öne sürmüştür. Yönetmeliğin 5 inci maddesi
hükmü gereğince, normal değerin tespiti amacıyla incelenen işlemlerin ağırlıklı ortalama satış
fiyatlarının firma için maliyet altındaki satışların hacminin tespitinde birim fiyatlar ile ağırlıklı
ortalama maliyetler karşılaştırılmıştır. Nihai bildirimin 10 uncu maddesinde de ifade edildiği
üzere, benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluştu-
rulmuş normal değer esasında belirlenmektedir. Nitekim adı geçen firmanın Türkiye’ye ihraç
ettiği ürün tiplerinde yurt içinde kârlı satışının olmadığı tespit edildiğinden bu yöntem kulla-
nılmıştır.
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(9) Monnoowal firması son olarak, oluşturulmuş normal değer hesaplamasında kulla-
nılan birim üretim maliyetleri içerisinde doğrudan ihracat işlemlerinden kaynaklanan satış gi-
derlerinin de bulunduğunu belirterek bu maliyet unsurlarının hesaplanan ortalama maliyetlerden
düşürülmesini talep etmiştir. Yapılan inceleme sonucunda uygun görülen değişiklik hesapla-
maya yansıtılmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde Monnoowal firması için damping
marjı hesabı yeniden yapılmış olup yeni marj CIF bedelin %6,62’si olarak tespit edilmiştir.

Tayland’da yerleşik firmaların damping marjları
MADDE 20 – (1) Nihai bildirim sonrasında Tayland’da yerleşik firmalar kendileri için

yapılan damping marjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuşlardır.
(2) Indo-Thai Synthetics ve Lucky Spinning, nihai bildirim sonrası verdikleri görüşlerde

üretim ve hammadde fiyatlarında meydana gelen dalgalanma nedeniyle aylık bazda üretim ma-
liyet hesaplanmasını talep etmişlerdir. ADA ve ilgili mevzuat gereği üretim maliyetlerinin hangi
koşullar altında aylık bazda alınması gerektiği hükme bağlanmamıştır. Diğer taraftan, yayın-
lanan panel kararlarında ise ilgili otoritenin üretim maliyetlerinde dönemsel dalgalanma ya-
şanması durumunda maliyetleri aylık bazda hesaplayabileceği belirtilmiş olup, bir zorunluluk
yönünde karar bulunmamaktadır. Bu kapsamda söz konusu talep kabul edilmemiştir.

(3) Söz konusu firmalar, fiyat ayarlaması olarak ihraç işlemlerinde gerçekleşen vergi
iadelerinin ihraç fiyatına yansıdığını ve bu nedenle vergi iadesi ayarlaması olarak ihraç fiyat-
larına eklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruş-
turmaları esnasında, söz konusu iadelerin ADA ve ilgili mevzuat kapsamında ihracat amaçlı
girdi ithalatında ödenmiş olan vergilerin kısmi ve tamamının iadesi olarak sınıflandırılamaya-
cağı değerlendirilmiş olup, firmaların söz konusu talebi kabul edilmemiştir.

(4) Aynı firmalar, oluşturulmuş normal değer hesaplamalarında ihraç fiyatı ile normal
değerin aynı aşamada karşılaştırılmasını teminen maliyetlerden doğrudan satış masraflarının
düşülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak halihazırda yapılan hesaplamalarda söz konusu
masraflar oluşturulmuş normal değer hesabından düşüldüğünden hesaplamalarda bir değişikliğe
gidilmemiştir.

(5) Ayrıca Indo-Thai Synthetics, Türkiye’deki alıcıların çoğunlukla toptancı olması ve
iç piyasadaki alıcıların çoğunlukla endüstriyel kullanıcı olması nedeniyle ticari aşama farklı-
lığının meydana geldiğini ve bu nedenle ihraç fiyatına eklenmek suretiyle bir ticari aşama ayar-
laması yapılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruştur-
ması esnasında yapılan inceleme neticesinde iç piyasaya satılan ürünler ile Türkiye’ye satılan
ürünlerin ihraç fiyatlarında tutarlı bir farklılaşma olmadığı değerlendirildiğinden firmanın söz
konusu talebi kabul edilmemiştir.

(6) Lucky Spinning, kredi maliyetinin normal değer hesabına dahil edilmediğini belirt-
miştir. Söz konusu firmaya ilişkin kredi maliyeti gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruştur-
ması esnasında doğrulanmadığından hesaplamalara dahil edilmemiştir. Ancak firmanın talebi
tekrar değerlendirildiğinde eldeki mevcut en iyi veriler çerçevesinde kredi maliyeti fiyat ve
maliyet hesaplamalarında göz önünde bulundurulmuştur. Söz konusu firma, iç piyasa satışla-
rında iade işlemlerinin hariç tutulduğunu, söz konusu işlemlerin dahil edilmesini talep etmiştir.
Ancak gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması esnasında bazı iade işlemlerinin değer
karşılığı miktarlarının bulunmaması nedeniyle doğrulanmadığından firmanın söz konusu talebi
kabul edilmemiştir.

(7) Lucky Spinning firması ayrıca, ihracat satışlarında peşin ödemelerin kredi maliyeti
hesabında göz önünde bulundurulmadığını, bunun adil karşılaştırma ilkesine aykırı olduğunu
belirtmiş ve gerekli ayarlama yapılmasını talep etmiştir. Ancak, söz konusu talep gerçekleşti-
rilen yerinde doğrulama soruşturması esnasında peşin ödeme tarihlerinin doğrulanmaması ne-
deniyle kabul edilmemiştir.
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Vietnam’da yerleşik firmaların damping marjları
MADDE 21 – (1) Vietnam için işbirliğine geldiği kabul edilmekle birlikte örnekleme

dışında kalan firmalar için damping marjı, örnekleme dahil firmaların damping marjlarının
ağırlıklı ortalaması olarak örneklemde yer alan Formosa firmasının marjında yapılan değişiklik
neticesinde CIF bedelin %22,30’u olarak yeniden hesaplanmıştır.

(2) Nihai bildirim sonrasında Vietnam’da yerleşik firmalar kendileri için yapılan dam-
ping marjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuşlardır.

(3) Bu kapsamda Türkiye’nin emsal ülke seçilmesine yönelik olarak itirazlar gelmiş ve
Tayland’ın emsal ülke olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Bilindiği üzere emsal ülkenin Yö-
netmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası (d) bendi uyarınca Türkiye olarak seçilmesinin dü-
şünüldüğü soruşturma açılışına ilişkin 2012/21 sayılı Tebliğ ile duyurulmuş olup soru formla-
rına cevap verme süresi içerisinde ilgili taraflardan bu kararın değiştirilmesini gerektirecek bir
görüş alınmamıştır. Soruşturma konusu ürünün pek çok tipinin bulunduğu göz önüne alındı-
ğında Türkiye’nin emsal ülke seçilmesi tip karşılaştırmalarının detaylı olarak yapılıp yerinde
doğrulanmasına olanak sağlamıştır. Diğer taraftan normal değer tespiti yapılırken, Vietnam’da
yerleşik firmaların lehine olacak şekilde işgücü, enerji, genel, idari ve satış giderlerinde çeşitli
ayarlamalar yapılmıştır.

(4) Nihai bildirim sonrasında normal değerde yapılan ayarlamaların ve hesaplamaların
daha detaylı olarak ortaya konması istenmiş ancak tip bazında normal değer hesaplarının ne
şekilde belirlendiğinin açıklanması Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca rakiplere önemli
bir fayda sağlayabilecek bilgi kapsamına girdiğinden gizli addedilmiş olup tarafların bu talebi
karşılanmamıştır.

(5) Formosa firması tarafından firmanın Türkiye satışları için kredi maliyeti hesapla-
masında beyan ettiği faiz oranının kullanılması talep edilmiş olup firmanın bu talebi uygun
bulunmuş ve damping marjı hesabı bu oran kullanılarak CIF bedelin %19,48’i olarak yeniden
hesaplanmıştır.

(6) Formosa ve Phu Bai firmalarının kredi maliyetinin hesaplamalara dahil edilmediği,
döviz kurunun doğru kullanılmadığı ve dolayısıyla damping marjı hesaplamasında maddi ha-
talar bulunduğu yönündeki görüşü değerlendirilmiş ancak hesaplamalarda herhangi bir maddi
hata bulunmadığı anlaşılmıştır.

(7) Dong Quang firması Türkiye satışlarındaki ayarlamaların toplamına ilişkin gerek-
çelerin belirtilmesini talep etmiş ancak her bir ayarlamaya ilişkin gerekçeler firma özel nihai
bildiriminde firmaya gönderilmiş olduğundan herhangi bir açıklama yapılmasına gerek görül-
memiştir.

(8) Evergreen firması tarafından firmaları için bireysel marj hesaplanması yönünde gö-
rüş alınmış ancak firmanın bu talebi ürünün pek çok tipi bulunması ve tip bazında eşleştirme
yapılarak normal değerlerin oluşturulması ve üreticiler bazında doğrulanması gerektiği de göz
önüne alındığında, firma için bireysel marj hesabı yapılmasının Yönetmeliğin 27 nci maddesi
uyarınca soruşturmayı yürüten makam üzerinde gereksiz bir yük oluşturacağı düşünüldüğünden
bu talep uygun bulunmamıştır.

Damping marjları
MADDE 22 – (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 gösterilmiştir. İşbirliğine gelmeyen firmalar için ise Yö-
netmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.

(2) Vietnam için işbirliğine geldiği kabul edilmekle birlikte örnekleme dışında kalan
firmalar için damping marjı, örnekleme dahil firmaların damping marjlarının ağırlıklı ortala-
ması alınarak hesaplanmış olup, nihai bildirim sonrasındaki değişiklikler neticesinde CIF be-
delin %22,30’u olarak yeniden hesaplanmıştır.
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(3) 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 23 – (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. Zarar incelemesine esas teşkil eden dönem 2009-
2011 yılları olarak belirlenmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan
ithalatın incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

İthalatın etkisinin toplu değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam için hesaplanan dam-

ping marjlarının ve soruşturmaya tabi her bir ülkeden yapılan ithalat miktarlarının ihmal edi-
lebilir oranlardan yüksek olduğu görülmüştür.

(2) Yapılan incelemeler sırasında, soruşturmaya konu her bir ülke kaynaklı ürünün ben-
zer fiziksel özelliklere sahip olduğu, aynı dağıtım kanallarından geçtiği ve aynı piyasaya hitap
ettiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede soruşturmaya tabi her bir ülkeden ithal edilen soruşturma ko-
nusu ürünlerin kendi aralarında ve yerli benzer ürünle rekabet ettiği sabit görülmüştür.

(3) Bu çerçevede, aşağıda yer alan değerlendirmelerde dampingli ithalat ifadesi soruş-
turmaya konu ülkelerden yapılan soruşturma konusu ürünün dampingli ithalatının toplamını
ifade etmektedir.
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(4) Nihai bildirim sonrasında ithalatın etkisinin toplu değerlendirilmesine yönelik iti-
razlar gelmiştir. Bu itirazların bir bölümü ürünün soruşturma konusu ülkelerden rekabet ko-
şullarının aynı olmadığını iddia ederken diğer bir bölümü ise soruşturma konusu ülkelerden
yapılan bireysel ithalatın miktar ve kompozisyonu göz önüne alındığında toplu değerlendirme
yapılabilmesi için gerekli koşulların sağlanmadığı yönündedir. Bu kapsamda yapılan değer-
lendirmeler sonucunda soruşturma konusu ürünün pek çok farklı tipi olduğu ve soruşturma ko-
nusu ülkelerden farklı tiplerin ithal edildiği bu nedenle ithalat miktarı ve birim fiyat olarak
farklılıklar bulunmakla birlikte ürünlerin esasında benzer fiziksel özelliklere sahip olduğu, aynı
dağıtım kanallarından geçtiği ve aynı piyasaya hitap ettiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan Yönet-
meliğin 17 nci maddesi kapsamında ithalatın etkisinin toplu değerlendirilebilmesi için her bir
ülkeden yapılan ithalatın ihmal edilebilir oranlardan fazla olması yeterli olmakta, ülkelerin bi-
reysel ithalat artışları ya da pazar paylarının karşılaştırılması gibi bir gereklilik bulunmamak-
tadır.

Maddenin genel ithalatı
MADDE 25 – (1) 2009 yılında 129.756 ton olan toplam kesik elyaf ipliği ithalatı, 2010

yılında 172.626 tona ve 2011 yılında 180.582 tona çıkmıştır.
(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2009 yılında kesik elyaf

ipliği ithalatının ortalama fiyatları 3,33 ABD Doları/Kg seviyesinde iken, 2010 yılında artarak
3,54 ABD Doları/Kg seviyesine ve 2011 yılında yine artarak 4,08 ABD Doları/Kg seviyesine
ulaşmıştır.

Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 26 – (1) Soruşturmaya konu ülkelerden gerçekleşen ithalata bakıldığında ise

2009 yılında söz konusu ülkelerden kesik elyaf ipliği ithalatı toplam ithalatın %37’sini oluştu-
rarak 48.458 ton olarak gerçekleşirken, 2010 yılında artarak 78.357 ton ile toplam ithalatın
%45’ini oluşturmuştur. 2011 yılında ise artmaya devam ederek 90.039 ton ile toplam ithalatın
%50’sini teşkil etmiştir. 2011 yılında 2009 yılına kıyasla soruşturma konusu ülkelerden toplam
dampingli ithalatın %86 oranında arttığı görülmüştür.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 27 – (1) Bilindiği üzere 2009 yılından bu yana Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya

ve Hindistan’dan gerçekleşen soruşturma konusu ürün ithalatı dampinge karşı önleme tabidir.
Bu ülkelerden gerçekleşen ithalata bakıldığında 2009 yılında söz konusu ülkelerden kesik elyaf
ipliği ithalatı toplam ithalatın %51’ini oluşturarak 66.174 ton olarak gerçekleşirken, 2010 yı-
lında 71.760 ton ile toplam ithalatın %42’sini oluşturmuştur. 2011 yılında ise 70.125 ton ile
toplam ithalatın %39’u söz konusu ülkelerden gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü üzere önleme
konu ülkelerin ithalat içindeki payı zarar inceleme döneminde gerilemektedir.

(2) Diğer ülkelerden yapılan ithalat 2009 yılında 15.124 ton ile toplam ithalatın %12’sini
teşkil ederken, 2010 yılında bu rakam 22.509 ton ile toplam ithalatın %13’ünü, 2011 yılında
ise 20.418 ton ile toplam ithalatın %11’ini oluşturmuş olup genel ithalat içindeki payı düşmüş-
tür.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 28 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi, soruşturma konusu ürünün ithalatı

ile yerli sanayinin iç piyasa satışlarının toplamından oluşmaktadır. Yerli sanayi iç piyasa satışları
hesaplanırken soruşturma süresince başvuru sahibi, destekçi ve diğer firmalardan elde edilen
iç piyasa satışı verileri kullanılmıştır. Hesaplama için baz alınan dönem 2009-2011 yıllarını
kapsamaktadır. Buna göre toplam yurtiçi tüketim endeksi 2009 yılında 100 olarak alındığında
söz konusu rakamın 2010 yılında 120’ye çıktığı, 2011 yılında ise 129 seviyesine yükselerek
incelenen dönemde %29’luk pazar büyümesi yaşandığı tespit edilmiştir.
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(2) Yerli üretim dalının pazar payı ise 2009 yılında %53 iken, 2010 yılında %48’e düş-
müş ve 2011 yılında ise az bir artışla %49 olarak gerçekleşmiştir. Şikâyete konu ülkelerden
gerçekleşen ithalatın pazar payı ise 2009’da %18 iken, 2010’da %24’e ve 2011 yılında %25’e
çıkmıştır. Bu durum kesik elyaf ipliği pazarının %29’luk bir büyüme gösterdiğinin ve şikâyet
konusu ülkelerin pazar payını ciddi oranda arttırdığını; buna mukabil yerli üretim dalının dam-
pingli ithalat baskısı nedeniyle durağan bir seyir izlediği büyüyen pazarda payını arttıramadığını
göstermektedir.

(3) Önleme konu ülkelerin (Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya ve Hindistan) pazar payı
ise 2009 yılında %24 iken, 2010 yılında %22’ye ve 2011 yılında %20’ye gerilemiştir. Diğer
ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın pazar payı ise seviyesini korumuştur.

Dampingli ithalatın yerli üretici fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 29 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken ithalat
istatistikleri bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı miktar ve oranları hesaplanmıştır.

Fiyat kırılması
MADDE 30 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üre-

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

gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu maddenin
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 gümrük vergileri ve gümrüklerde gerçekleşen diğer masraflar için bağımsız
ithalatçılardan alınan veriler doğrultusunda %5 oranında ilave yapılmıştır.

(3) Buna göre 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Malezya menşeli ithalatın fiyatlarının yerli
üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %25, %59 ve %59 oranında; Mısır menşeli ithalatın fiyatlarının
yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla -%25, -%7 ve -%12 oranında; Pakistan menşeli ithalatın
fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %3, %19 ve %5 oranında; Tayland menşeli itha-
latın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %4, %17 ve %9 oranında ve Vietnam
menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %13, %26 ve %30 oranında
kırdığı belirlenmiştir.

Fiyat baskısı
MADDE 31 – (1) Dampingli ithalat nedeniyle yerli üretim dalının fiyatlarının bastırıl-

mış olduğu tespit edildiğinden dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken
satış fiyatının ne kadar altında olduğu belirlenmiştir. Fiyat baskısı, dampingli ithal fiyatlarının
Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar
altında kaldığını gösterir.

(2)  Fiyat baskısı analizinde, soruşturma konusu ülkelerin CIF ithal fiyatlarına gümrük
vergileri ve gümrüklerde gerçekleşen diğer masraflar için bağımsız ithalatçılardan alınan veriler
doğrultusunda %5 ilave edilerek bulunan ilgili ülkeler menşeli ürünlerin Türkiye piyasasına
giriş fiyatları, yerli üretim dalının ticari maliyetine mâkul oranda kâr marjı (%5) eklenmek su-
retiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı (hedef fiyat) ile karşılaştırılmış ve dampingli itha-
latın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı
tespit edilmiştir.

(3) Buna göre 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Malezya menşeli ithalatın fiyatlarının yerli
üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %24, %54 ve %61 oranında; Mısır menşeli ithalatın fiyatlarının
yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla -%26, -%10 ve -%11 oranında; Pakistan menşeli ithalatın
fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %2, %15 ve %7 oranında; Tayland menşeli itha-
latın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %8, %19 ve %16 oranında ve Vietnam
menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %17, %29 ve %38 oranında
baskı altında tuttuğu belirlenmiştir.
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(4) Bu kapsamda nihai bildirim sonrası Mısır’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalar ta-
rafından Mısır’ın fiyat kırılması ve baskısı oranlarının negatif olduğu, Mısır’dan yapılan itha-
latın birim fiyatlarının yerli üreticinin hem yurt içi satış fiyatlarının hem de olması gereken
yurtiçi satış fiyatlarının üzerinde olduğu, bu nedenle yerli üretim dalındaki zararın Mısır’dan
yapılan ithalattan kaynaklanmadığı yönünde görüşler dile getirilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 32 – (1) Yerli üretim dalının (YÜD) ekonomik göstergelerinin incelenmesinde

başvuru sahibi on dokuz firmanın soruşturma konusu ürüne ait 2009-2011 yılları verileri esas
alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üre-
tim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde
yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, ma-
liyetler, 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 baz alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim
1) Yerli üretim dalının soruşturmaya konu üründeki üretim miktarı endeksi 2009 yılında

100 birim kabul edildiğinde 2010 yılında artarak 119 birime, 2011 yılı endeks değeri ise 135
birime yükselmiştir.

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

2010 yılında 119, 2011 yılında ise 136 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) Yerli üretim dalının yurt içi satış hâsılatı incelendiğinde ise 2009 yılında 100 birim

olan endeks değerinin 2010 yılında 129 birime, 2011 yılında ise 164 birime yükseldiği görül-
mektedir.

c) İhracat
1) Yerli üretim dalının 2009 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi ise 2010 yı-

lında 107,  2011 yılında ise 127 birim olarak gerçekleşmiştir.
ç) Tüketim ve Pazar Payı
1) Buna göre toplam yurtiçi tüketim endeksi 2009 yılında 100 olarak alındığında 2010

yılında 120’ye çıktığı, 2011 yılında ise 129 seviyesine yükselerek incelenen dönemde %29’luk
pazar büyümesi yaşandığı tespit edilmiştir.

2) Yerli üretim dalının pazar payı ise 2009 yılında %53 iken, 2010 yılında %48’e düş-
müş ve 2011 yılında ise az bir artışla %49 olarak gerçekleşmiştir. Şikâyete konu ülkelerden
gerçekleşen ithalatın pazar payı ise 2009’da %18 iken, 2010’da %24’e ve 2011 yılında %25’e
çıkmıştır.

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

nin, 2009 yılı verileri 100 olarak alındığında, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 108 ve 121
birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

e) Maliyetler
1) Yerli üreticinin ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009 yı-

lında 100 iken, takip eden dönemde artış göstererek 2010 yılında 106’ya, 2011 yılında ise 124
birime yükselmiştir.

f) Stoklar
1) Yerli üreticinin ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde 2009 yılında 100 birim

olan stok düzeyi endeksinin, 2010 yılında 137 birime, 2011 yılında ise 257 birime yükseldiği
görülmektedir.
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g) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
1) Yerli üretim dalının 2009 yılında 100 birim olan kapasite miktar endeksinin 2010

yılında 130, 2011 yılında ise 132 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
2) Buna karşılık, 2009 yılında 100 birim kabul edilen KKO’nun 2010 yılında 91 birime

düştüğü, 2011 yılında ise 102 birime yükseldiği görülmektedir.
ğ) İstihdam
1) Yerli üreticinin ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2009 yılında 100

kabul edildiğinde, 2010 yılında 114 birime, 2011 yılında ise 137 birime yükselmiştir.
h) Ücretler
1) Yerli üreticinin ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret

endeksi 2009 yılında 100 olarak alındığında, 2010 yılında 122 birim, 2011 yılında ise 110 birim
olarak gerçekleşmiştir.

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

yılında 100 iken, 2010 yılında 104, 2011 yılında ise 98 birim olarak gerçekleşmiştir.
i) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları

dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2009 yılında 100 birim kabul
edildiğinde 2010 yılında 127 birime yükselmiş, 2011 yılında ise 60 birime düşmüştür.

j) Nakit Akışı
1) 2009 yılında 100 birim olan ürün nakit akışı endeksi 2010 yılında 138 birime yük-

selmiş, 2011 yılını ise 142 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 82 birime, 2011 yılında ise
66 birime gerilemiştir.

2) Yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) oranına bakıldığında ise 2009 yılında 100 birim
kabul edilen oran, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 71 ve 49 birim olarak gerçekleşmiştir.

l) Büyüme
1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2009

yılında 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 116 ve 138 birim olarak gerçekleşmiştir.
m) Sermaye Artışı
1) Yerli üreticinin 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 101, 2011 yılında ise 103 birime ulaşmıştır.

n) Yatırımlardaki Artış
1) Yerli üretim dalının 2009 yılında 100 birim olan tevsi yatırım tutarı 2010 yılında 122

birime, 2011 yılında ise 396 birime yükselmiştir.
2) Firmanın 2009 yılında 100 birim olan yenileme yatırım tutarı 2010 yılında 1.839 bi-

rime, 2011 yılında ise 8.470 birime yükselmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 33 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri kriz dönemi olan 2009

yılı baz alınarak incelendiğinde, üretim ve yurtiçi satış verilerinde iyileşmeler bulunduğu, yeni
yatırımlar yapıldığı ve kapasite artışına gidildiği görülmektedir.

(2) Ancak YÜD’ün satılan malların sınai maliyetindeki artışları satış fiyatına yansıta-
madığı ve bu nedenle özellikle SD’de yurtiçi ve toplam karlılığında bozulmalar olduğu ayrıca
stok seviyelerinde incelenen dönemde artışlar olduğu görülmüştür.

(3) Soruşturma konusu ürün pazarının büyümekte olduğu ancak yerli üretim dalının ar-
tan ithalat baskısı nedeniyle büyüyen pazarda büyüme oranına paralel olarak payını arttırama-
dığı görülmektedir.
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(4) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflardan yerli üretim dalının üretim, yurt içi-yurt
dışı satış, istihdam, yatırım gibi göstergelerinde iyileşmeler bulunduğuna dair görüşler alın-
mıştır. Bilindiği üzere Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde yapılan dampingin yerli üre-
tim dalı üzerindeki etkisinin incelenmesinde kullanılan etken ve göstergelerin biri veya birkaçı
mutlaka belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebilir. Bu kapsamda, açıklandığı üzere yerli
üretim dalı üretimini arttırmakla birlikte stoklarında artışlar yaşanmakta, satışlardaki artışlar
ise dampingli ithalat baskısı altında gerçekleşmekte ve karlılıktaki bozulmalar pahasına maliyet
artışlarını satış fiyatlarına yansıtamamaktadır. Yerli üretim dalınca nihai bildirim sonrasında
da açıklandığı üzere, pamuk ipliği ve soruşturma konusu kesik elyaf ipliği aynı tesislerde benzer
makine parklarında üretilmektedir. Bu durum yerinde doğrulamalar sırasında da teyit edilmiştir.
Yerli üretim dalı yatırım aşamasında yeni tesisin tamamını soruşturma konusu ürün üretiminde
kullanabileceği düşünülerek bu kapsamda değerlendirmiştir.  Ancak yapılan yatırımların önemli
bir kısmı pamuk ipliği üretiminde kullanılmasının ötesinde dampingli ithalatın etkisiyle soruş-
turma konusu ürün üretiminde kullanılan kapasiteler de pamuk ipliğine dönüştürülmüştür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 34 – (1) Yerli üretim dalının Türkiye piyasasındaki konumundaki iyileşmenin

iç piyasadaki toplam genişlemenin gerisinde kaldığı, yerli üretim dalının pazar payını arttıra-
madığı görülmektedir.

(2) Öte yandan, yerli üretim dalının dampingli ithalatın yarattığı fiyat baskısı nedeniyle
fiyatlandırma yaparken ticari maliyetlerini göz ardı etmek zorunda kaldığı ve özellikle SD’de
karlılığında bozulma yaşandığı görülmektedir. Üretim ve satışlarını arttıran yerli üretim dalının
dampingli ithalat dolayısıyla maliyetlerini karşılayamayacak fiyat düzeylerinde satış gerçek-
leştirerek bunu karından feragat etme pahasına yaptığı anlaşılmaktadır.

(3) Bununla beraber, Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya için dampingli ithalatın birim
fiyatlarının, yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskıladığı
tespit edilmiştir.

(4) Bu tespitler ışığında, Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya için yerli üretim dalın-
daki olumsuz gelişmelerin dampingli ithalatla eşzamanlı görülmesi sebebiyle, yerli üretim da-
lında görülen zarar ile dampingli ithalat arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

(5) Mısır’ın fiyat kırılması ve baskısı oranlarının negatif olduğu, Mısırdan yapılan ithalatın
birim fiyatlarının yerli üreticinin hem yurt içi satış fiyatlarının hem de olması gereken yurt içi
satış fiyatlarının üzerinde olduğu, bu nedenle yerli üretim dalındaki zararın Mısır’dan yapılan
ithalattan kaynaklanmadığı ve bu çerçevede illiyet bağının mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.

Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 35 – (1) Hali hazırda önleme tabi ülkelerden ve diğer ülkelerden ithalatın

payı 2009-2011 döneminde gerilemekte ve bu payın soruşturma konusu ülkeler tarafından alın-
dığı görülmektedir.

Diğer unsurların etkisi
MADDE 36 – (1) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün kullanıcıları

olan tekstil ve konfeksiyon üreticileri tarafından ürünün kendi üretimlerinde girdi olarak kul-
lanıldığı belirtilmiş ve kendilerinin ihracat ve katma değer yaratma potansiyellerinin de göz
önüne alınması talep edilmiştir. Bu kapsamda yerli üreticiler tarafından yerli üretim dalının
yeterli kesik elyaf ipliği üretme kapasitesinin bulunduğu, soruşturma konusu ürünün ithalatında
dampinge karşı vergi konulması halinde bunun tekstil konfeksiyon sektörü üzerindeki etkisinin
sınırlı olacağı ifade edilmiştir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sonuç ve Karar

Sonuç ve karar
MADDE 37 – (1) Soruşturma sonucunda, Mısır menşeli dampingli ithalat ile yerli üre-

tim dalındaki zarar arasında illiyet bağının mevcut olmadığı; Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya
menşeli ithalatın ise dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı ve her ikisi ara-
sında da illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti
Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Mısır menşeli ithalata yö-
nelik soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmiş; diğer taraftan aşağıda tanımı, menşei
ve firma adı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında “daha az vergi kuralı” uygulanarak kar-
şısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama
MADDE 38 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı, menşe ülkesi ve firma adı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oran-
larda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ

BİRLİĞİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERİNE İNTİBAK USUL VE
ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tarım satış kooperatifi ve tarım satış kooperatifleri

birliği örnek anasözleşmeleri intibak usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ, örnek anasözleşmelerin yürürlüğe konulmasını, yayımlanmasını, tarım

satış kooperatifleri ve birliklerinin bu örnek anasözleşmelere intibak usullerini ve bu süreçte
yapılması gereken işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve

Birlikleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 7 nci maddesi ve geçici 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Birlik: Tarım satış kooperatifleri birliğini,
c) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,
ç) Kanun: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında

Kanunu,
d) Kooperatif: Tarım satış kooperatifini,
e) Örnek Anasözleşme: Kanunun 7 nci maddesi uyarınca birliklerin görüşleri alınarak

Bakanlık tarafından hazırlanan, Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe konulan ve Bakanlığın
resmi internet sitesinde (www.gtb.gov.tr, koop.gtb.gov.tr) yayımlanan; kooperatifler için Tarım
Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesini, birlikler için Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek
Anasözleşmesini,

f) Yönetim kurulu: Birlikler için birlik yönetim kurulunu, kooperatifler için kooperatif
yönetim kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Örnek Anasözleşmelerin Tebliğ Edilmesi ve İntibak İşlemleri

Örnek anasözleşmelerin tebliğ edilmesi ve intibak zorunluluğu
MADDE 4 – (1) Örnek anasözleşmeler,  bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte kooperatif

ve birliklere tebliğ edilmiş sayılır.
(2) Kooperatif ve birlikler, Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, anasöz-

leşmelerini, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren en çok altı ay içinde örnek anasözleşmelere
intibak ettirmeyen kooperatif ve birlikler dağılmış sayılır.

İntibak işlemlerine ilişkin usuller
MADDE 5 – (1) Kooperatif ve birliklerin anasözleşmelerinin, yürürlüğe konulan örnek

anasözleşmelere intibak ettirilmesi işlemi, yönetim kurulu kararıyla yapılır. Bu konuda ayrıca
genel kurul kararı aranmaz.
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(2) İlgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak intibaka ilişkin yönetim kurulu kararı

notere onaylatılır.

(3) Örnek anasözleşmelere intibak ettirilen kooperatif ve birliklerin yeni anasözleşme-

lerinin her sayfası yönetim kurulu üyelerince imzalanır. Bakanlık ve ilgili Ticaret Sicili Mü-

dürlüğüne sunulacak anasözleşmelerin notere onaylatılması zorunlu değildir.

(4) Yönetim kurulu, örnek anasözleşmelerdeki tescile tabi hususları yönetim kurulu ka-

rarı tarihinden itibaren bir ay içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tescile tabi hususların

tespitinde, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 3 üncü maddesi hükmü

uygulanır. Örnek anasözleşmeye intibak işlemi, bu hususun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

yayımlandığı tarihte tamamlanır.

(5) Yönetim kurulu, ilan tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, yönetim kurulu

üyelerince her sayfası imzalanan anasözleşmeyi, intibaka ilişkin yönetim kurulu kararının bir

suretini ve tescile tabi hususların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin örneğini yazı

ekinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(6) Bu Tebliğdeki usul ve esaslara göre yapılacak intibak işleminin, bu Tebliğin Resmî

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlanması zorunludur.

(7) Anasözleşme intibakı, intibak işleminin tamamlanmasını takiben yapılacak ilk genel

kurul toplantısında, gündemde olmasa bile, ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine

sunulur.

İntibak işlemlerinde örnek anasözleşmelerin boşluk maddeleri

MADDE 6 – (1) Bakanlıkça yürürlüğe konulan örnek anasözleşmelerde yer alan “….”

şeklinde gösterilen boşluk maddeleri, kooperatif veya birliğin eski anasözleşmesindeki düzen-

lemeler aynen alınarak doldurulur.

(2) Kooperatif ve birlik anasözleşmesinin eski halinde mevcut olmayan “….” şeklinde

gösterilen boşluk maddeler ise anasözleşmelerde genel usullere göre yapılan değişiklik prose-

dürüne göre maddeye ilave edilir.

(3) Eğer intibak süresi içinde ve intibak işlemi tamamlanmadan, anasözleşmelerin genel

usullere göre değiştirilmesi prosedürüne göre “….” şeklinde gösterilen boşluk maddeleri de-

ğiştirilmiş veya yeniden düzenlenmiş ise, örnek anasözleşmelerdeki boşluklar bu son değişik-

likler dikkate alınarak doldurulur.

Ticaret Sicili Müdürlüklerinin takip edeceği usul

MADDE 7 – (1) İlgili Ticaret Sicili Müdürlükleri, kooperatif ve birliklerin anasözleş-

melerini örnek anasözleşmelere intibak ettirme işlemleri kapsamındaki tescil taleplerini, Ka-

nunun 7 nci maddesi ile bu Tebliğ hükümlerini dikkate alarak sonuçlandırır.

İntibak işlemlerinde sorumluluk

MADDE 8 – (1) Kooperatifler ve birliklerinin yürürlüğe konulan örnek anasözleşme-

lere intibak işlemlerinin, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden,

yönetim kurulu sorumludur.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 44)

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nunun1 Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 362 ve 413 Seri No.lu
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

6447 sayılı Kanunla4 değişik 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun5 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile Aydın, Balıkesir,
Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon,
Şanlıurfa, Van, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir,
Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, İstanbul ve Kocaeli İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği
30/3/2014 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.

Bu kapsamda, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerde, model yılı
1990 ve daha eski olan taşıtların 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında teslimi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1. Yasal Düzenleme
6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, mevzuatla il özel idarelerine

yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre
bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye,
valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış
sayılacağı, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu6 ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumlulukların ilgisine göre
bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılacağı ve yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski
Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 ve daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan
gerçek ve tüzel kişilerin, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açık-
lamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar büyükşehir belediyelerinden
herhangi birine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği7 hükümlerine uygun olarak ta-
şıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları si-
linen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan
motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine
kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. 

36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde il özel idareleri için yapılan
atıflar, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerdeki büyükşehir belediyelerine
de yapılmış sayılır.

Bu kapsamda, ilgili büyükşehir belediyeleri il özel idarelerinin sahip oldukları haklara
ve tabi oldukları yükümlülüklere sahiptir.

3. Diğer Hususlar
Bu Tebliğ ile 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğin ekinde yer alan

EK:1, EK:4, EK:5, EK:6 ve EK:8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.

——————————
1 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5 6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
6 4/3/2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
7 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YAKIT NAFTA’YA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(AKARYAKIT SERİ NO: 27)

Teknik düzenleme

MADDE 1 – (1) Piyasaya arz edilen Yakıt Nafta’nın, Türk Standardları Enstitüsü tara-

fından hazırlanan, ek-1’de yer alan Ekim 2006 tarihli “TS 13207 Yakıt Nafta” Standardına uy-

gun olması zorunludur.

(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek yakıt naftanın resmi ismi, Türk Gümrük

Tarife Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı

ile belirlenir.

Karşılıklı tanıma

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üre-

tilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012

tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-

da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak de-

ğerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini

eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağ-

layabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakıt

Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik

Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5795 Karar Tarihi: 3/4/2014

Kurul Başkanlığının 2/4/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 1/4/2014 tarih
ve 32521522-101.01.05[3]-8574 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bentleri ile Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde; “Kıymetli
maden ve taşların alımı ve satımı” ile “Kıymetli madenlere dayalı işlem sözleşmelerinin alım
ve satımı” konularında faaliyette bulunmasına izin verilmesine

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Nisan 2014 

SALI 
Sayı : 28966 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

16.000.000 METREKÜP SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRICISI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik 

şartnamede teknik özellikleri belirtilen 16.000.000 metreküp soğutma suyu şartlandırıcısı alımı 

ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/34484 

1 - İdarenin; 

a) Adres  : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası  : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 

c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, 16.000.000 metreküp soğutma suyu 

şartlandırıcısı 

b) Teslim edileceği yer  : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

3 - İhalenin yapılacağı; 

a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saat : 24/04/2014 Perşembe günü saat 14:00 

4 - İhale dokümanı : (Dosya No : AEBS 2014/17) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir. 

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) 

karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 24/04/2014 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 2325/1-1 
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AĞ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan ağ cihazları, kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.04.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 2800/1-1 
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VOIP TELEFON ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

VOIP telefon ürünleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.04.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1600 KVA TRAFO SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ihtiyacı 1600 

kVA Trafo teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen markalarına uygun olarak, 

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

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.04.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 2805/1-1 



8 Nisan 2014 – Sayı : 28966 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

10 ADET İŞ İSTASYONU, 10 ADET MONİTÖR, 50 ADET BİLGİSAYAR 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ihtiyacı 10 adet iş istasyonu, 10 adet monitör, 50 adet  

all-in-one bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Apple markasına uygun olarak, 

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

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16/04/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 10 adet iş istasyonu, 10 adet 

monitör, 50 adet all-in-one bilgisayarın teknik şartnamesine ve Apple markasına uygun olarak 

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

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

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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75 ADET İŞ İSTASYONU, 75 ADET MONİTÖR VE 10 ADET HP Z820 

İŞ İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Proje Birimi ihtiyacı 75 adet iş istasyonu, 75 adet monitör 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 10 adet HP Z820 iş istasyonu kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.04.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 75 adet iş istasyonu, 75 adet 

monitör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 10 adet HP Z820 iş istasyonu kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 2807/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

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

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

a) Niteliği, türü ve miktarı  Basınçlı Havalı Caraskal 2 KALEM 

   (15 Adet)  

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

yurtdışı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren 90 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 07.05.2014 Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no : 33–TTK/ 1417 

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, 
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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, ihale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

ğ) Caraskallar Grup-1(metan) gazlı ortamda çalıştırılacağından “Muhtemel Patlayıcı 

Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik” Ek VIII de belirtilen iç 

üretim kontrolü modülüne göre hazırlanan dosyanın onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşuna 

teslim edildiğine dair belge, teçhizatın 94/9/EC direktifine uygunluk belgesi, CE belgesi ve 

referans listesi teklif ile birlikte verilecektir. 

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

ortaklığı beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

j) 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. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin 

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

8 - Teklifler 07.05.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

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 sözleşmesi 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 geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - 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. 2826/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santrali Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisinde Kullanılmak üzere 

mekanik salmastra ve mekanik salmastra tamir kitlerinin teknik şartname esaslarına göre temini 

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

İhale kayıt numarası 

1 - İdarenin : 2014/35248 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santrali Baca Gazı Kükürt 

Arıtma Tesisinde Kullanılmak üzere verilen 

mekanik salmastra ve mekanik salmastra tamir 

kitlerinin teknik şartname esaslarına göre temini işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : İşin süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 28.04.2014. 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Türkiye Vakıflar Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR04 0001 5001 5800 7301 

2545 69. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 28.04.2014 saat 14:00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2425/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Başiskele Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan l (Bir) adet arsa taşınmaz hali hazır 

mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve 

devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati : 21.04.2014 Pazartesi Günü - Saat 11:00 

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer : Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih 

Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No:2 

Başiskele/KOCAELİ) 

3 - İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi ve 

devamına göre Açık Teklif Usulü 

4 - İhale Şartnameleri : Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- 

İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem 

Sk. No:2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin 

edilebilir. Tel: 0262 343 20 20 Fax: 0 262 344 42 12 

5 - Şartname Bedeli : 100,00,-TL. 

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

1 - Dış zarf 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler), 

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) 

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun) 

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması 

7 - Teklif mektuplarının en geç 21.04.2014 Pazartesi günü saat 11:00’a kadar ihalelerin 

yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu 

saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate 

alınmaz. 

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyalarındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale 

uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

Sıra 

no 
İlçe/Mahalle 

Ada/ 

parsel no 

Yüzölçümü 

(m
2
) 

İmar Durumu 
Muhamem bedeli 

(TL) 
Geçici Teminat 

1 

Başiskele/ 

Karşıyaka 

(Yeniköy) 

484/1 20.000 m
2 

Konut Dışı 

Kentsel Çalışma 

Alanı 

11.000.000,00 TL 330.000,00 TL 

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://vvww.basiskele.bel.tr 

 2712/1-1 
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2 ADET CNC FREZE SATIN ALINACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/39866 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA 

b) Telefon - faks numarası : 0312 296 12 23 – 0312 296 16 93 

c) Web sayfası : www.mkek.gov.tr 

2 - İhale konusu işin; 

a) Niteliği, türü : Mal Alımı 

b) Miktarı : 2 (iki) adet 

c) Malların teslim edileceği yer : 

c.1) Yabancı istekliler için : Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre CIP-

KIRIKKALE olarak teslim edilecektir. 

c.2) Yerli istekliler için : Mallar MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü, 

KIRIKKALE adresinde teslim edilecektir. 

d) Teslim süresi : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren CNC 

Frezeler’in teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar 

geçen süredir. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/05/2014, 11:30 

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres; 

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 500-TL (beşyüz Türk 

Lirası) 

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun 

ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7 nci kat 719 No.lu 

odadan alınacaktır. 

c)  İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat 

oda no: 719” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım 

organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda. 

b) Tarih ve saati: 13/05/2014, 11. 30 

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

İstekli; 

6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresini, 

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

Belgesini, 

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 
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6.4. İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına 

dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda 

olmadığına dair yazılı beyanını, 

6.5. Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21 inci maddesinde belirtilen 

proforma fatura), 

6.6. İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz 

seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3 ünden (yüzde üç) az olmamak üzere 

(opsiyonel kritik yedek parça dahil), kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatını, 

6.7. Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, 

sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma 

durumunu gösteren beyanını, 

6.8. Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen CNC Frezeler’in imalatçısı olduğunu 

belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik 

olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini (Ek-A), 

6.9. Yerli imalatçı olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı CNC 

Frezeler’in üretildiği yerin Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş 

Yerli Malı Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini, 

6.10. Yetkili satıcı olması halinde; İmalatçı Firma’dan alınacak Yetkili Satıcılık Belgesini 

(Ek-B), 

6.11. Türkiye’deki Serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması 

durumunda; İmalatçı Belgesi veya Yetkili Satıcılık Belgesi’nin yanı sıra, İstekli’nin hangi serbest 

bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren Serbest Bölge Faaliyet Belgesini, 

6.12. AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan 

ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) 

Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş 

kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini, 

6.13. Yetkili Satıcı olması halinde, Üretici Firma’nın Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne 

sahip olduğuna dair taahhütnameyi, 

6.14. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini, 

6.15. Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/ mümessilin 

kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni, 

6.16. teklif edeceği CNC Frezeler’i temin eden müşterilerinin isimleri ve adresleri ile 

birlikte CNC Frezeler’in satın alındığı yılı da içeren referans listesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

7 - Bu ihaleye ihale dokümanlarındaki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı 

İstekliler katılabilecektir. 

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. 

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. 

12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya 

çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır. 

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır. 

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır. 
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15 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

16 - Bu ihaledeki kısım sayısı 2 (iki)’tir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar aşağıda 

düzenlenmiştir; 

a) CNC Freze (5 eksen)  - 1 (bir) adet 

b) CNC Freze (3+2 eksen – 4 üncü eksen simultane) - 1 (bir) adet 

İstekliler, kısmi teklif vereceklerse her bir kısım için ayrı ayrı teklif hazırlayacaklardır. 

İstekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Alternatif 

teklif verilmeyecektir. 

17 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul 

Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır. 

18 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim 

günüdür. 

19 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

20 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir. 

21 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24 üncü 

maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır. 

22 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

23 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen 

ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir. 

24 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. 

25 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen 

hükümlere uygun olarak verilecektir. 

İlan olunur. 2756/1-1 

————— 

2 ADET CNC YATAY FREZE SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/39838 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA 

b) Telefon – faks numarası : 0312 296 12 23 – 0312 296 16 93 

c) Web sayfası : www.mkek.gov.tr 

2 - İhale konusu işin; 

a) Niteliği, türü : Mal Alımı 

b) Miktarı : 2 (iki) adet 

c) Malların teslim edileceği yer : 

c.1) Yabancı istekliler için : Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre CIP-

KIRIKKALE olarak teslim edilecektir. 

c.2) Yerli istekliler için : Mallar MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü, 

KIRIKKALE adresinde teslim edilecektir. 

d) Teslim süresi : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren CNC Yatay 

Frezeler’in teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar 

geçen süredir. 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 8 Nisan 2014 – Sayı : 28966 

 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/05/2014, 10.00 

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres; 

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 500-TL (beşyüz Türk 

Lirası) 

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun 

ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7 nci kat 719 No.lu 

odadan alınacaktır. 

c) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat 

oda no:719” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım 

organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda. 

b) Tarih ve saati: 13/05/2014, 10. 00 

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

İstekli; 

6.1. tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresini, 

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

Belgesini, 

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 

6.4. İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına 

dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda 

olmadığına dair yazılı beyanını, 

6.5. Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21 inci maddesinde belirtilen 

proforma fatura), 

6.6. İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz 

seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3 ünden (yüzde üç) az olmamak üzere 

(opsiyonel kritik yedek parça dahil), kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatını, 

6.7. Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, 

sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma 

durumunu gösteren beyanını, 

6.8. Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen CNC Yatay Frezeler’in imalatçısı 

olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya 

yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini 

(Ek-A), 

6.9. Yerli imalatçı olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı CNC Yatay 

Frezeler’in üretildiği yerin Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş 

Yerli Malı Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini, 

6.10. Yetkili satıcı olması halinde; İmalatçı Firma’dan alınacak Yetkili Satıcılık Belgesini 

(Ek-B), 
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6.11. Türkiye’deki Serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması 

durumunda; İmalatçı Belgesi veya Yetkili Satıcılık Belgesi’nin yanı sıra, İstekli’nin hangi serbest 

bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren Serbest Bölge Faaliyet Belgesini, 

6.12. AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan 

ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) 

Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş 

kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini, 

6.13. Yetkili Satıcı olması halinde, Üretici Firma’nın Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne 

sahip olduğuna dair taahhütnameyi, 

6.14. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini, 

6.15. Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/ mümessilin 

kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni, 

6.16. Teklif edeceği CNC Yatay Frezeler’i temin eden müşterilerinin isimleri ve adresleri 

ile birlikte CNC Yatay Frezeler’in satın alındığı yılı da içeren referans listesini teklifi ile birlikte 

sunacaktır. 

7 - Bu ihaleye ihale dokümanlarındaki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı 

İstekliler katılabilecektir. 

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. 

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. 

12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya 

çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır. 

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır. 

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır. 

15 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

16 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Alternatif teklif verilmeyecektir. 

17 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul 

Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır. 

18 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim 

günüdür. 

19 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

20 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir. 

21 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24 üncü 

maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır. 

22 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

23 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen 

ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir. 

24 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. 

25 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen 

hükümlere uygun olarak verilecektir. 

İlan olunur. 2757/1-1 
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2 ADET CNC İŞLEME MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/39904 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA 

b) Telefon – faks numarası : 0312 296 12 23 – 0312 296 16 93 

c) Web sayfası : www.mkek.gov.tr 

2 - İhale konusu işin; 

a) Niteliği, türü : Mal Alımı 

b) Miktarı : 2 (iki) adet 

c) Malların teslim edileceği yer : 

c.1) Yabancı istekliler için : Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre CIP-

KIRIKKALE olarak teslim edilecektir. 

c.2) Yerli istekliler için : Mallar MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü, 

KIRIKKALE adresinde teslim edilecektir. 

d) Teslim süresi : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren CNC İşleme 

Merkezleri’nin teslimatının gerçekleştirileceği ana 

kadar geçen süredir. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/05/2014, 14.30 

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres; 

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 500-TL (beşyüz Türk 

Lirası) 

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun 

ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7 nci kat 719 No.lu 

odadan alınacaktır. 

c) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat 

oda no: 719” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım 

organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda. 

b) Tarih ve saati: 13/05/2014, 14.30 

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

İstekli; 

6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresini, 

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

Belgesini, 

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 

6.4. İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına 

dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda 

olmadığına dair yazılı beyanını, 
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6.5. teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21 inci maddesinde belirtilen 

proforma fatura), 

6.6. İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz 

seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3 ünden (yüzde üç) az olmamak üzere 

(opsiyonel kritik yedek parça dahil), kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatını, 

6.7. Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, 

sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma 

durumunu gösteren beyanını, 

6.8. Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen CNC İşleme Merkezleri’nin imalatçısı 

olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya 

yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini 

(Ek-A), 

6.9. Yerli imalatçı olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı CNC 

İşleme Merkezleri’nin üretildiği yerin Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 

tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini, 

6.10. Yetkili satıcı olması halinde; İmalatçı Firma’dan alınacak Yetkili Satıcılık Belgesini 

(Ek-B), 

6.11. Türkiye’deki Serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması 

durumunda; İmalatçı Belgesi veya Yetkili Satıcılık Belgesi’nin yanı sıra, İstekli’nin hangi serbest 

bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren Serbest Bölge Faaliyet Belgesini, 

6.12. AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan 

ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) 

Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş 

kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini, 

6.13. Yetkili Satıcı olması halinde, Üretici Firma’nın Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne 

sahip olduğuna dair taahhütnameyi, 

6.14. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini, 

6.15. Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/ 

mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni, 

6.16. Teklif edeceği CNC İşleme Merkezleri’ni temin eden müşterilerinin isimleri ve 

adresleri ile birlikte CNC İşleme Merkezleri’nin satın alındığı yılı da içeren referans listesini 

teklifi ile birlikte sunacaktır. 

7 - Bu ihaleye ihale dokümanlarındaki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı 

İstekliler katılabilecektir. 

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. 

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. 

12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya 

çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır. 

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır. 

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır. 

15 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 
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16 - Bu ihaledeki kısım sayısı 2 (iki)’tir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar aşağıda 

düzenlenmiştir; 

a) CNC Tornalama Merkezi (6 eksen)  - 1 (bir) adet 

b) CNC Tornalama Frezeleme İşleme Merkezi  - 1 (bir) adet 

İstekliler, kısmi teklif vereceklerse her bir kısım için ayrı ayrı teklif hazırlayacaklardır. 

İstekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Alternatif 

teklif verilmeyecektir. 

17 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul 

Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır. 

18 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim 

günüdür. 

19 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

20 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir. 

21 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24 üncü 

maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır. 

22 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

23 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen 

ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir. 

24 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. 

25 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen 

hükümlere uygun olarak verilecektir. 

İlan olunur. 2758/1-1 

—— • —— 

BASKILI EKMEK VE ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Kg. (3 Ton) Baskılı Şampiyon Ekmek 

Poşeti, 3.000 Kg. (3 Ton) Baskılı Fındıklı Ekmek Poşeti, 3.000 Kg. (3 Ton) Baskılı Köy Roll Ekmek 

Poşeti, 3.000 Kg. (3 Ton) Baskılı Normal Roll Ekmek Poşeti, 3.000 Kg. (3 Ton) Baskılı Kepekli 

Roll Ekmek Poşeti, 500 Kg. (0,5 Ton) Baskılı Çavdarlı Roll Ekmek Poşeti ve 3.000 Kg. (3 Ton) 

Baskılı Taş Değirmeni Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 22.04.2014  Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 22.04.2014 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

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

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 2768/1-1 
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DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE  
1 - Teşekkülümüz Of ve Eskipazar Çay Fabrikalarının ihtiyacı olan Doğalgaz Dönüşüm 

Sistemi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı - RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı 
adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: 
TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 
32, Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına 
doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 
0226’ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif 
verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 29.04.2014 günü saat 14:00’a kadar Çay 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak 
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 
saat 14:00’da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak 
müracaatlar kabul edilmez. 

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
7 - İhale kısmi teklife açıktır. (Fabrikalar ile A ve B grubundaki malzemeler bazında) 
8 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2811/1-1 

—— • —— 
(± % 20 TOLERANSLI) İNSEKTİSİT İLAÇ SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
1 - İhale 15.04.2014 günü saat 14.30 da “TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi 

No. 18 Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. 
2 - İhale ile ilgili şartname TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından 

50.-TL (KDV) dahil bedelle temin edilebilinir. 
3 - İhaleye, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ruhsatlı firmalar Teklif 

verebilecektir. 
4 - Teklifler 15.04.2014 günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No. 18   06100 

Bakanlıklar / Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir. 
5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamının dışındadır.  
6 - İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir. 
 2794/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden: 

 ANKARA 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İLGASI (KALDIRILMASI) 

BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından 
yapılan IKN 2010/534905 no' lu "Yemekhane-Tabldot ve Alakart Hizmet Alımı" ihalesiyle ilgili 
olarak, ihale üzerinde bırakılan Akın-Han Yemek Temizlik Gıda İnşaat Turizm Madencilik İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Ticaret Sicil No:3524-Bitlis) adlı yüklenici hakkında 
25.10.2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 (iki) yıl süreyle bütün kamu 
ihalelerine Katılmaktan Yasaklama kararı, İdarenin talebi ve T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının 01.04.2014 tarih ve 107 sayılı Olur’ları ile İlga edilmiştir.(KALDIRILMIŞTIR) 

 2842/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 
 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kurucaşile İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği 
İl/İlçe Bartın/Kurucaşile 

Adresi Hükümet Konağı Kurucaşile/Bartın Tel-Faks (378) 5181605 

Posta Kodu 74500 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Koç İnşaat Nakliye Dayanıklı Tüketim 

Maddeleri ve Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Hasan Koç 

Adresi 
Liman Mah. İskele Cad. No: 17/A 

Kurucaşile/Bartın 
 

T.C. Kimlik No.  14946003940 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
570 011 3160  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bartın Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
80  

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 (X) 

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. 

 2823/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su işleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mülga İzmir İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İzmir / Karşıyaka  

Adresi 1743 Sk. No:29 Karşıyaka -İZMİR Tel-Faks 
0232 3698006- 

0232 3696484  

Posta Kodu 35530         E-Mail izmir@ormansu.gov.tr   

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

Adı/Unvanı Döne ARAS ÖZER     

Adresi 

Bahriye Mah. Şehit İbrahim Er Sk. 

No:68/6 Karşıyaka/İZMİR    

(Tebligat Adresi Kadınhanı Refik 

Saime Koyuncu Devlet Hastanesi 

Kadınhanı/KONYA)    

 

T.C. Kimlik No. 12100404350  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir İli Esnaf ve Sanatkar Sicili 

Müdürlüğü    
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
35/359932     

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 (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 

 2844/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/53242 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Ali Çetinkaya Kampüsü İzmir 

Karayolu 7. Km. Afyonkarahisar 
Tel-Faks 0 272 228 14 29 – 0 272 228 14 30 

Posta Kodu 03200 E-Mail hastaneihale@aku.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Cengiz An / An-Tıp Medikal  

Adresi 
M.Paşa Mah. Turan Cad. Yeni İşhanı 

No: 90 K: 1 D: 102 Salihli/Manisa 
 

T.C. Kimlik No. 44941652690  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
068 036 4833  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 4500 /                                            

Oda No: 004204 
 

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 (X) 

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. 

 2813/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/144039 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Ali Çetinkaya Kampüsü İzmir 

Karayolu 7. Km. Afyonkarahisar 
Tel-Faks 0 272 228 14 29 – 0 272 228 14 30 

Posta Kodu 03200 E-Mail hastaneihale@aku.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
BİO-TEK 987 Medikal Cihazlar Sistem 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Kızılırmak Caddesi No: 11/1 

Kavaklıdere Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1760040882  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 63904 /                                            

Oda No: 59/174 
 

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 (X) 

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. 

 2814/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/66956 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Susurluk Şeker Fabrikası İl/İlçe BALIKESİR/Susurluk 

Adresi 

Bursa Karayolu 4. Km 

Susurluk/BALIKESİR 
Tel-Faks 

0266 865 19 40 

0266 865 26 05 

Posta Kodu 10600 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Cemal AKSU  

Adresi 
Gazi Mah. 149. Sok. No: 102 

Karacabey/BURSA 

 

T.C. Kimlik No. 17267563490  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Karacabey Motorlu Nakliyeciler ve 

Şoförler Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2366  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/5919 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Beytepe Tıp

Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2014/6086 Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında

Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri

Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında

Tebliğ
— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)
— Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek

Anasözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ
— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)
— Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/4/2014 Tarihli ve 5795

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


