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YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS
ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1080

Karar Tarihi: 13.01.2015

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan
(10/124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132,
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147,
1148) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 13.01.2015
tarihli 41’inci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve
Kâtip üyelikleri için 13.01.2015 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda
adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.
BAŞKAN
BAŞKANVEKİLİ
SÖZCÜ
KATİP
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Alev DEDEGİL
Vural KAVUNCU
Sevde BAYAZIT KAÇAR
Mehmet Kerim YILDIZ
Ahmet Duran BULUT
Nurcan DALBUDAK
Nursel AYDOĞAN
Sermin BALIK
Ruhsar DEMİREL
Derya BAKBAK
Binnaz TOPRAK
İsmet UÇMA
Sedef KÜÇÜK
Hülya GÜVEN
Murat GÖKTÜRK
Candan YÜCEER
Gülşen ORHAN

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İSTANBUL
KÜTAHYA
KAHRAMANMARAŞ
AĞRI
BALIKESİR
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
NEVŞEHİR
TEKİRDAĞ
VAN

AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
MHP
AK Parti
HDP
AK Parti
MHP
AK Parti
CHP
AK Parti
CHP
CHP
AK Parti
CHP
AK Parti

İçindekiler 128. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA
KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA
ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1081

Karar Tarihi: 13.01.2015

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan (10/34, 55, 679, 801, 904, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100,
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun
üyeliklerine Genel Kurulun 13.01.2015 tarihli 41’inci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 13.01.2015 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.
BAŞKAN

Mahmut KAÇAR

ŞANLIURFA

AK Parti

BAŞKANVEKİLİ Mehmet ERDOĞAN

ADIYAMAN

AK Parti

SÖZCÜ

Önder MATLI

BURSA

AK Parti

KATİP

Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI

DİYARBAKIR

AK Parti

ÜYE

Muharrem VARLI

ADANA

MHP

ÜYE

Gökhan GÜNAYDIN

ANKARA

CHP

ÜYE

Gökçen ÖZDOĞAN ENÇ

ANTALYA

AK Parti

ÜYE

Ali Gültekin KILINÇ

AYDIN

AK Parti

ÜYE

Ramazan Kerim ÖZKAN

BURDUR

CHP

ÜYE

İlhan DEMİRÖZ

BURSA

CHP

ÜYE

Abdullah Levent TÜZEL

İSTANBUL

HDP

ÜYE

Süleyman ÇELEBİ

İSTANBUL

CHP

ÜYE

Ali AŞLIK

İZMİR

AK Parti

ÜYE

Mustafa BALOĞLU

KONYA

AK Parti

ÜYE

Mustafa KALAYCI

KONYA

MHP

ÜYE

Ahmet Tevfik UZUN

MERSİN

AK Parti

ÜYE

Mustafa BİLİCİ

VAN

AK Parti
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/7088
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih
ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

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. 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
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Karar Sayısı : 2015/7183
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 13/1/2015
tarihli ve 1071 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi
ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

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. 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
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ocak 2015

68244839-140.01-1-25
BAŞBAKANLIĞA
21-24 Ocak 2015 tarihlerinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.
Gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

19 Ocak 2015

69471265-305-595
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ocak 2015

68244839-140.03-20-39
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 19/1/2015 tarihli ve 69471265-305-595 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

19 Ocak 2015

69471265-305-596
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ocak 2015

68244839-140.03-21-40
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 19/1/2015 tarihli ve 69471265-305-596 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

20 Ocak 2015

69471265-305-627
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ: a) 12/1/2015 tarihli ve 69471265-305-256 sayılı yazımız.
b) 12/1/2015 tarihli ve 68244839-140.03-11-19 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren Katar, Yemen
Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi
ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Yemen Cumhuriyeti kısmının iptal
edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Yalçın AKDOĞAN

—————

Başbakan V.

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ocak 2015

68244839-140.03-30-50
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ: a) 12/1/2015 tarihli ve 69471265-305-256 sayılı yazınız.
b) 12/1/2015 tarihli ve 68244839-140.03-11-19 sayılı yazımız.
c) 20/1/2015 tarihli ve 69471265-305-627 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren Katar, Yemen
Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi
ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Yemen Cumhuriyeti kısmının iptal
edildiği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının Yemen Cumhuriyeti kısmının işlemden
kaldırılması uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

19 Ocak 2015

69471265-305-597
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ocak 2015

68244839-140.03-22-41
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 19/1/2015 tarihli ve 69471265-305-597 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

20 Ocak 2015

69471265-305-623
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere; 21 Ocak 2015 tarihinde İsviçre’ye gidecek
olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Yalçın AKDOĞAN
Başbakan V.

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ocak 2015

68244839-140.03-26-46
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 20/1/2015 tarihli ve 69471265-305-623 sayılı yazınız.
Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere, 21 Ocak 2015 tarihinde İsviçre’ye gidecek
olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

19 Ocak 2015

69471265-305-598
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar
Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ocak 2015

68244839-140.03-23-42
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 19/1/2015 tarihli ve 69471265-305-598 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun dönüşüne kadar
Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

19 Ocak 2015

69471265-305-599
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar
Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ocak 2015

68244839-140.03-24-43
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 19/1/2015 tarihli ve 69471265-305-599 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar
Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/1265
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ekrem OKUTAN’ın atanması, 657
sayılı Kanunun 68/B ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Yalçın AKDOĞAN
Başbakan
Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1215
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Mustafa Nuri NURUAN’ın atanması, 657 sayılı
Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Ayşenur İSLAM
Başbakan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1248
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Proje ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Başbakanlık Müşaviri Nesrin ERDOĞAN’ın
atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Akif Çağatay KILIÇ
Başbakan
Gençlik ve Spor Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1249
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret
Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Abbas YAŞAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Nurettin CANİKLİ

Başbakan

Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1214
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Gökhan BİÇKUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——
GÖREVLENDİRME KARARLARI
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1237
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA’nın
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Bekir BOZDAĞ

Başbakan

Adalet Bakanı
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Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1238
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik Üyeliğine, İstanbul
Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur ÖZBEK’in
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1240
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Farmakoloji Üyeliğine,
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK’in
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Bekir BOZDAĞ

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1241
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU’nun
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Bekir BOZDAĞ

Başbakan

Adalet Bakanı
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Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1242
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Göz Üyeliğine, İstanbul Medipol
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZSÜTCÜ’nün görevlendirilmesi,
2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Bekir BOZDAĞ

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1245
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üyeliğine, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa
SOLMAZ’ın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Bekir BOZDAĞ

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1246
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Serdar ERTURAN’ın
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

Bekir BOZDAĞ

Başbakan

Adalet Bakanı
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Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1247
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine, İstanbul
Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN’ın
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Bekir BOZDAĞ
Başbakan
Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1253
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza
MADAZLI’nın yeniden görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
20/1/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Bekir BOZDAĞ
Başbakan
Adalet Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Her ihalede yapılacak iş kalemleri veya grupları ve uygulama teknikleri ile mekan
ve mahalleri açıklayan detaylı birer proje veya restorasyon ön raporu hazırlanır. Proje ve raporlar doğrultusunda maliyet;
a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;
1) Vakıflar Genel Müdürlüğü,
2) Kültür ve Turizm Bakanlığı,
3) Diğer Kamu kurum ve kuruluşları,
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b) Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitleri,
c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan,
ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve
kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değerinden,
d) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer mal veya
hizmet alımı ile uygulama işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,
öncelik sırasıyla, (a), (b) olmak üzere (c), (ç) ve (d) öncelik sırası olmaksızın fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.”
“(3) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının Yönetmelik kapsamındaki işlerinin yaklaşık maliyetinin tespitinde bulunulan ülkenin mevzuatı ve iktisadi durumu dikkate alınarak;
a) Ülkemizin malzeme, işçilik ve nakliye rayiçleri ile bulunulan ülkenin malzeme, işçilik ve nakliye rayiçleri arasındaki fiyat farkları,
b) Her türlü vergi, sosyal güvenlik giderleri, gümrük giderleri,
c) Parasal değerdeki son beş yılın ortalaması kur farkları,
etkenlerinin biri veya birkaçı bir arada kullanılarak belirlenecek oran dahilinde her bir
işe münhasır Vakıflar Genel Müdürü tarafından ihale yetkilisine ihtiyarilik yetkisi verilebilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih ile ihalenin ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybetmesi halinde maliyetler aylık Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi
oranında güncellenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon
üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu
olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon
başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek
imzalanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Belli istekliler arasında ihale usulü, restorasyonu yapılacak özgün nitelikte ve karmaşık yapıdaki vakıf kültür varlıklarının kullanım durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak; ihale katılım koşulları, mesleki ve
teknik yeterlik ile mali yeterliğe ilişkin değerlendirme kriterlerinin belirlendiği ilan ve ön yeterlik şartnamesi çerçevesinde, yeterliği tespit edilen firmalardan en az beş firmaya davet yapılarak ihale edildiği usuldür.
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(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde
aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.
(3) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak ihalede, yeterliği tespit edilenler
arasından belli sayıda adayın teklif vermek üzere davet edilmesinin öngörüldüğü durumlarda,
ön yeterlik dokümanında asgari yeterlik kriterleri ile birlikte beşten az olmamak üzere teklif
vermeye davet edilecek aday sayısı ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemine yer verilir.
Asgari yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının, teklif vermek üzere davet edilecek aday
sayısından fazla olması durumunda; listeye alınacak olanların belirlenebilmesi için adayların
ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, ön yeterlik dokümanında belirtilen kriterlere göre puanlanmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak, ön yeterlik dokümanında belirtilen sayıda adayın yer aldığı liste oluşturulur. Puanların eşit olması nedeniyle
listeye alınacak aday sayısının öngörülen sayıyı aşması halinde, eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınarak teklif vermeye davet edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İdarelerin, 250.000,00 TL tutarına kadar olan her türlü işlerini; ihale konusu iş
veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekliden teklif istenmek suretiyle yapabileceği ihale usulüdür. Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının Yönetmelik kapsamındaki işleri ile
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi ya da geçici listesinde yer alan yurtiçi ve
yurtdışı vakıf kültür varlıklarının bu Yönetmelik kapsamındaki işlerinde herhangi bir üst limit
uygulanmaz.”
“(3) Bu maddede belirlenen parasal tutar, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan
yıllık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bu maddede belirlenen parasal tutar, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan
yıllık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) İhale konusu işin özelliğine göre idari şartnamelerde düzenleme
yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik
olarak İdare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(5) Şartnamelerde, uygulama işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin iş deneyim belgeleriyle ilgili düzenleme yapılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik
ve sayısı, sözleşme tasarısının ‘Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması’
başlıklı bölümünde belirtilir. Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı
teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin
yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik
personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin,
ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. Personel belgelendirilmesine
ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) İşin niteliğine göre idare şartname ve sözleşme tasarılarında düzenleme yapılır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcunun kapsam
ve tutarının belirlenmesinde ilgili kurumun esaslarına uyulur. Yurtdışı isteklilerin ülke mevzuatları
hükümleri uygulanır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 55 – (1) İş deneyim belgelerinin istenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin
idari şartnamede düzenleme yapılır.
(2) İş deneyim belgeleri, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatı hükümlerine
göre güncellenerek değerlendirilir ve sözleşmeyi yapan idare veya Genel Müdürlük tarafından
düzenlenir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen
en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza
karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle
bildirilir. Ön mali kontrole tabi olmayan işlerde kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet
aynı bildirimde yapılır. İhale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde
kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Kararın tebliği bu Yönetmelikteki tebligat esaslarına göre değerlendirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün
ilave edilir.”
“(3) Ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihin
idareye bildirimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye,
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tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması
hususu bildirilir. Kararın tebliği Yönetmelikteki tebligat esaslarına göre değerlendirilir. Yabancı
istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 73 – (1) İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere,
sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak,
devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.
(2) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının, bu Yönetmelik kapsamındaki işlerinin sözleşmenin uygulanmasından doğacak bütün hak ve mükellefiyetler yüklenicide olmak şartıyla yüklenici, ilgili ülke mevzuatına göre açacağı şube, kuracağı şirkete ya da iştiraki bulunduğu bir şirkete idarenin onayını müteakiben sözleşmeyi devredebilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkradaki sözleşme devirlerinde; sözleşmenin devredildiği tarihi
takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir
alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip
eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir
alanlar hakkında Yönetmeliğin 70 ve 72 nci madde hükümleri uygulanır.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanlarına uygun biçimde yerine getirildiği ve
yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,
kesin teminatların ve varsa ek kesin teminatların;
a) Yurtiçi vakıf kültür varlıklarının her türlü mal ve hizmet alımları ile projelendirme,
onarım ve restorasyon işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının
onaylanmasından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu yoktur belgesi getirdikten sonra teminatın yarısı, kesin kabul tutanağının onaylanması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirmesi ile idare alacağı bulunmaması durumunda tamamı,
b) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının Yönetmelik kapsamındaki işlerinde; varsa eksik
ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra bulunulan ülkenin
mevzuatı gereği varsa ödenecek tüm giderlerin ödendiğine ilişkin belgenin getirilmesi ile teminatın üçte biri, kesin kabul tutanağının onaylanması ve idare alacağı bulunmaması durumunda tamamı yükleniciye iade edilir.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.
“Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 87/A – (1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru veya teklif
mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya
faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ
tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de
yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.
(3) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur.
Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için
tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca
belgelenir.
(4) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin resmi elektronik posta adresi
kullanılarak yapılır.
(5) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara
göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.
(6) İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda
elektronik posta ve faks kullanılamaz.”
“Yurtdışı vakıf kültür varlıklarına ait sair ödemeler
MADDE 87/B – (1) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının, Yönetmelik kapsamındaki işlerinin uygulanmasında veya öncesinde ortaya çıkabilecek; proje bedeli, proje, rapor ve ihale
dosyası gibi dokümanların tercüme bedelleri, ilgili ülke mevzuatına göre oluşturulan denetim
ekibi hizmet bedeli, işle ilgili elektrik, doğalgaz, kanalizasyon vb. bağlantı ve abonelik bedelleri
ile işbirliği protokolü çerçevesinde tanımlandığı şekliyle ilgili kurum veya kuruluşa doğrudan
ödenebilir.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkrası ile 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ve 87/B maddesinin hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmeleri de kapsar.”
MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu
Başbakan Yardımcısı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/9/2008
26993
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1234-

19/1/2011
30/10/2011
2/2/2013
21/5/2013

27820
28100
28516
28653
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Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve dördüncü fıkrasının (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(ç) Yabancı dil şartı isteyen enstitü anabilim dallarında, tezli yüksek lisans programına
başvuracak adayların, ÜDS, YDS’den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna
denk bir puan, eğitim dili yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfından muaf olmak için
bu sınavlardan en az 70 puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için bu puanlara eşdeğer
puan aldıklarını gösteren belge.”
“(f) Adayların; anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en
az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından
birinden bu puana denk puana sahip olmaları, yabancı dilde eğitim veren doktora programlarına
başvuracak adayların, hazırlık sınıfından muaf olmak için ise en az 70 puan veya Üniversitenin
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından bu puana
eşdeğer puan almış olmaları gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/5/2012
28309
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

123-

20/5/2013
20/3/2014
19/6/2014

28652
28947
29035

—— • ——
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ
EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriye
Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriye Dayalı
Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bölgenin yenilik, verimlilik ve kalite odaklı gelişmesine, bilgi ve teknoloji üretimine,
işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik Üniversite ve sanayi işbirliklerinin ve ortak kullanım
alanlarının kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
b) Bilecik ilinde Üniversite düzeyinde yetiştirilen mevcut teknik elemanların işgücü
piyasası ve işletmelerin gelecekteki talepleri ile uyumlu olacak şekilde eğitilebilmesi bakımından Üniversitenin teknoloji odaklı mesleki eğitim alt yapısına destek vermek.
c) Bilecik sanayisinde çalışan teknisyenlerin, teknikerlerin, mühendislerin ve Üniversite
bünyesinde eğitim alan teknik program öğrencilerinin iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik
mesleki eğitim kursları düzenlemek.
ç) Üniversite sanayi işbirliği kapsamında; bölgedeki endüstriyel kuruluşların teknoloji
odaklı ihtiyaçlarını ve çalışmalarını destekleyecek uygulamalı hidrolik-pnömatik, PLC otomasyon, mekatronik, robotik vb. alanlarda endüstriye yönelik mesleki eğitim programlarının
geliştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesini sağlamak, ortak projeler yürütülmesi gibi etkinliklere
öncülük etmek.
d) Sanayi kuruluşları, diğer özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak sorunların çözümüne yönelik eğitimlere destek sağlamak.
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e) Teorik donanıma sahip mesleki ve teknik eğitim almış iş gücünün pratik uygulamadaki yeteneğini gelişen teknolojik donamları kullanabilme yönünde geliştirmek ve buna yönelik
kurslar düzenlemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteler, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların mesleki eğitim
kurslarını ve danışmanlık hizmetlerini Yönetim Kurulunca belirlenecek ücret karşılığında gerçekleştirmek.
b) Konferans, seminer, sergi, sempozyum ve eğitim programları, temel ve ileri düzeyde
belge ve sertifikalı eğitim kursları düzenlemek.
c) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
ç) Eğitim, danışmalık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar
düzenlemek.
d) Yetki belgeli eğitimler düzenlemek.
e) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Merkezdeki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.
f) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni atölye ve birimler kurmak.
g) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere, yarışmalara katılım desteği sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Üniversite
Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.
Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle
görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan
Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
(3) Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılarak başkanlık eder. Müdür görevi başında bulunmadığında yerine müdür yardımcısı vekalet edebilir. Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da
görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yenisi görevlendirilebilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek.
d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra Rektöre sunmak.
f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı veya yardımcıları ile
birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür ve yardımcıları dışında kalan üyeleri
Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır
ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek gerekli gördüğü kararları alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin kuruluş ve çalışma prensiplerine uygun yönergeler hazırlamak.
c) Gündemde bulunan eğitim programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak; bunların
uygulanışını denetlemek.
ç) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğine, kurs ücretlerine,
düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğine ve görevlendirilenlere ödenecek ücrete
karar vermek.
d) Eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin
verilme koşullarını ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak belirlemek.
e) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.
f) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli protokolleri
düzenlemek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı veya yardımcıları ile İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı tarafından desteklenmiş olan TR41/14/IG/0004 "Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Merkezi" projesinde çalışan proje ekibi doğal üyeler olmak
üzere; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu
mesleki birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içinden veya dışından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam en fazla onbeş
kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak
üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş
bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.
c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
(2) Merkezde eğitmen olarak görevlendirilecek akademik personel, eğitim vereceği alana yönelik pnömatik, hidrolik, elektropömatik/elektro hidrolik, mekatronik, PLC ve/veya robotik eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİREYE ÖZGÜ TIP VE
FARMAKOGENOMİK/GENETİK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Bireye Özgü Tıp
ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bireye özgü farmakogenomi: Her bireyin kendisine ait genetik yapısı ile hastalık
yatkınlığını ve terapötik maddelere yanıtını öngörmek için bireyler arasındaki genetik farklılığı,
beslenme gibi yaşam tarzı ve çevre etmenleri ile birlikte ilaçların akılcı kullanımı için doğru
ilacın doğru hastaya uygulanmasını,
b) Bireye özgü tıp: Bireyin yaşam tarzı ve çevre etmenleri gibi kişisel özellikleri ile genetik profillerine dayanan ve yaşam boyu süren, hastalığın tanısında, önlenmesinde ve tedavisinde bireysel merkezli sağlık hizmeti yaklaşımını,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık teknolojileri ve hizmetleri alanında korunma,
tanı ve tedavi süreçlerinde bireye özgü yaklaşımı benimseyen uygulama, teknoloji ve hizmetler
ile benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, akademik ve uygulamalı eğitimler
yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve
benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, sertifika programları
düzenlemek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri
gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
c) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek.
ç) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren özel ve resmî kurumlar ile bilimsel işbirliği
yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yürütmek.
d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara danışmanlık ve uygulamalı
çalışmalar yapmak.
e) Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konuyla ilgili tarafların bilinçlenmesini sağlamaya yönelik etkinlikler yapmak.
f) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, Merkezin ilgi alanına giren
konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek.
g) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.
ğ) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma destek fonlarına proje
hazırlamak ve hazırlanmasını teşvik etmek, danışmanlık yapmak.
h) Merkezin faaliyet alanıyla ilişkili uygulama rehberleri, tıbbi uygulama ve ürün geliştirme ve benzeri konularda çalışma grupları ve/veya uygulama birimleri oluşturmak, uygulama alt yapıları kurmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Bunların Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
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Müdür ve Müdür Yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından
üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı
sorumludur.
(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı
olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür
ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan
fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim
ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Araştırma ve çalışma gurupları kurmak.
g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki
yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşlerini aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak.
ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
h) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite
öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek
üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle
görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Gerekli gördüğünde Müdür tarafından veya
Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan
üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır.

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını
görüşerek karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri
almak.
ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri
aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.
(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü
toplantıya çağırır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idarî planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmeye ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu
başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile uygulama birimleri de açılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/3)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1 – (1) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti (Güney
Kore), Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland, Malezya ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalinde dampinge karşı kesin
önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) Bahse konu önlemler, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/25 sayılı Tebliğ ile tamamlanan nihai
gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda Malezya dışındaki ülkeler için değiştirilmeden uygulanmaya devam etmiştir. Malezya’da yerleşik Hualon firmasının soruşturmaya konu
ürünün üreticisi olma vasfını kaybettiği anlaşıldığından, söz konusu firmaya Malezya’daki diğer üretici/ihracatçılar için hâlihazırda uygulanan önlem teşmil edilmiştir. Daha sonra, tamamlanan yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması sonucunda 19/12/2009 tarihli ve 27437 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/39 sayılı
Tebliğ ile Malezya'da yerleşik Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. Firmasına CIF bedelin % 7,76’sı
oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci
maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/2 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli
delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde
bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(4) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla RB Karesi İth. İhr. Teks. San. ve Tic. A.Ş.
(RB Karesi Tekstil) tarafından yapılan ve Kimtex Teks. İnş. Tic. ve San. A.Ş., Akbaşlar Tekstil
Enerji San. ve Tic. A.Ş., Altınsu Tekstil Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti., Asya Dokuma San. Tic.
Ltd. Şti., Barutçu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.,
İpekler Tekstil Tic. ve San. A.Ş. ve Saydam Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru üzerine Güney Kore, ÇHC, Tayland, Malezya ve Tayvan menşeli “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)”a yönelik olarak 24/7/2013 tarihli ve
28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
2013/15 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Soruşturma açılışında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvurunun yerli üretim dalı adına yapılmış olduğu ve söz konusu üreticilerin
yerli üretim dalını temsil ettiği anlaşılmış olup soruşturma sırasında bu tespiti değiştirecek bir
bulguya ulaşılmamıştır.
(2) Yerli üretim dalının temsil niteliğine ilişkin olarak Tayland Ticaret Bakanlığı başvuru
sahibinin yerli sanayinin tamamını mı yoksa önemli bir kısmını mı temsil ettiğinin tam olarak
anlaşılamadığını ifade ederek temsil hesaplamasının nasıl yapıldığına dair bilgi talep etmiştir.
(3) Başvuru sahibi RB Karesi Tekstil firması ve şikayeti destekleyen üreticiler Türkiye
toplam benzer mal üretiminin %89,5’ini temsil etmektedir.
(4) Diğer taraftan Güney Kore Tekstil Ticareti Birliği (KTTA) başvuru sahibi RB Karesi
Tekstil firmasının da düzenli olarak ithalat gerçekleştirmekte olduğu gerekçesiyle anılan firmanın yerli üretim dalını temsil edemeyeceğini ifade etmiştir. Söz konusu iddiaya ilişkin olarak
verdiği yanıtta yerli üretici RB Karesi Tekstil firması ürün gamını zenginleştirmek ve Türkiye’de maliyet açısından üretimi cazip olmayan ürünlerin teminini sağlamak için soruşturma
konusu ürünün ithalatını yaptığını ifade etmiştir. Bu açıdan başvuru sahibinin soruşturma konusu eşyayı ithal etmesinin başvuru sahibinin yerli üretim dalını temsil niteliğine zarar vermediği değerlendirilmektedir. Güney Kore Hükümeti ve KTTA, Nihai Bildirim’e ilişkin sunmuş
oldukları görüşlerinde RB Karesi Tekstil firmasının gerek ithalat miktarı gerek düzenli ithalatçı
olma vasfının firmanın “ürün gamını zenginleştirmek” açıklamasını yetersiz kıldığını ifade etmektedir. Tüm görüşler değerlendirildiğinde şikayetçi yerli üreticinin ürünü üretmek için önemli bir yatırım yaptığı, ithalat miktarının üretim miktarından düşük olduğu ve asıl vasfının üretici
olduğu göz önüne alındığında, şikayetçi yerli üretici RB Karesi Tekstil firmasının yerli üretim
dalını temsil niteliğini haiz olduğu değerlendirilmektedir.
(5) KTTA ayrıca, nihai gözden geçirme başvurusunun temel başvuru ölçütlerini karşılamadığını, damping ve zarar arasındaki illiyet bağı için basit ilişkilendirmelerin yeterli olamayacağını, başvuru sahibinin yeterli delil sunamadığını ifade etmiş; ayrıca başvurudaki birçok
önemli bilginin paylaşılmadığını vurgulamıştır. Başvurudaki yetersizlik hususu Tayland Ticaret
Bakanlığı tarafından da ifade edilmiştir.
(6) Yapılan inceleme neticesinde, yerli üreticinin tam ve eksiksiz bir başvuru dosyası
sunduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, soruşturmanın açılışını müteakip, firma tarafından hazırlanan başvurunun gizli olmayan özeti ilgili taraflarla paylaşılmıştır. Başvurunun gizli olmayan özetinde, ticari sır niteliğindeki bilgiler firma tarafından gizli tutulmuştur.
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İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık
tarafından tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Tayvan’da yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına, ayrıca anılan ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla Güney Kore, Tayland, ÇHC ve Malezya’nın Ankara
Büyükelçilikleri ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişilebileceğine ilişkin bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış
olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresince Genel Müdürlük ile işbirliği içinde olmuş
ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Ayrıca, soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen yüz otuz beş ithalatçı firma ile yurt dışında yerleşik
kırk üretici-ihracatçı firmaya bildirim gönderilmiş, ithalatçı firmaların otuz birinden, ihracatçı
firmaların yedisinden cevap alınmıştır.
(5) “Üretici-ihracatçı soru formuna” cevap veren ve soruşturmaya taraf olan üretici-ihracatçı firmalar, Güney Kore’de yerleşik ULHWA Corporation, Sung Kwang Co. Ltd., Hyun
Ma Co. Ltd., Duck Dong Co. Ltd., Seo Kwang Ltd./Seo Kwang Trading Co. Ltd., Dong Heung
Trading ve Malezya’da yerleşik Recron Sdn Bhd’dir. Tayland, Tayvan ve ÇHC’deki firmalardan soru formuna yanıt veren firma olmamıştır.
(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren Nihai Bildirim yukarıda adı geçen üretici/ihracatçı firmalar ile soruşturma konusu ülkelerin resmi temsilciliklerine, yerli üretim dalına ve soruşturma kapsamında
işbirliğinde bulunan ithalatçılara 16/4/2014 tarihinde iletilmiş ve yapılan tespit ve değerlendirmelere ilişkin görüşlerini Bakanlık ile paylaşmaları istenmiştir. Nihai Bildirim sonrası,
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD), Uludağ
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Adana Sanayi Odası (ADASO),
Sakarya Sanayicileri ve İşadamları Derneği (SASİAD), Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (ATHİB) ve Birleşmiş Markalar Derneği söz konusu soruşturmada ilgili taraf
olarak yer almak istediklerini ifade etmişler ve söz konusu bildirime ilişkin görüşlerini Genel
Müdürlüğümüze iletmişlerdir.
(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğ’in
ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticilerden RB
Karesi Tekstil firmasının Bursa’da bulunan üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması
gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının belirlenmesi için
1/1/2010-31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün Güney Kore, ÇHC, Tayland, Malezya ve Tayvan
menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan ve tam listesi EK’te verilen ‘sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatın giyim için kullanılanları’dır.
(2) Yerli üretim dalı tarafından üretilen sentetik filamentten mensucat ile soruşturma
konusu ülkeler menşeli sentetik filamentten mensucatın benzer ürün olduğu tespiti, mevcut
önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Buna göre,
gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkelerden Türkiye’ye
ihraç edilen sentetik filamentten mensucatın işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım
alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından
benzer ürün olduğu değerlendirilmiştir.
(3) Soruşturmada Güney Kore Hükümeti ile KTTA tarafından iletilen görüşler çerçevesinde Güney Kore’den Türkiye’ye ihraç edilen ürünler ile Türkiye’de yerli üreticiler tarafından üretilen ürünlerin ikame edilebilir ve benzer ürünler olmadıkları iddia edilmiştir. Buna
göre Güney Kore’de üretilen ürünlerin üretim teknikleri ve fiziksel farklılığı sebebiyle tüketici
algısı bakımından farklı ürünler olduğu ifade edilmiştir. Teknik özellik açısından Türkiye’de
büküm teknolojisi bulunmadığı dolayısıyla bükümlü iplikten kumaş üretilmediği; ayrıca dokuma sonrası inceltme teknolojisinin de Türkiye’de mevcut olmadığı ifade edilmiştir. Bu sebeplerden dolayı da ithal ürünler ile yerli ürünlerin benzer ürün olarak değerlendirilemeyeceği
iddia edilmiştir. Nihai Bildirim’e ilişkin sunmuş olduğu görüşte Güney Kore tarafı inceltme
teknolojisindeki farklılıkları vurgulayarak Güney Kore menşeli ürün ile yerli üretici tarafından
üretilen ürünün benzer olmadığını bir kez daha vurgulamıştır.
(4) Yapılan incelemeler neticesinde TÜİK istatistiklerine göre ülkemizce 2000-2011
yılları arasında 312 milyon ABD Doları tutarında 4.603 adet büküm makinesi ithalatının gerçekleştirildiği, sadece 2012 ve 2013 yıllarında ise 93 milyon ABD Doları tutarında 914 adet
büküm ve katlama makinesinin ithal edildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan yerli üretici RB
Karesi Tekstil’in Makine Mühendisleri Odası (TMMOB)’ndan aldığı bilirkişi raporuna göre
sadece RB Karesi Tekstil bünyesinde yıllık 34,5 milyon metre (6,9 milyon kg) kumaş inceltme
kapasitesi bulunmaktadır. Yerinde doğrulama esnasında bahse konu inceltme kapasitesi yerinde
tespit edilmiştir. Ayrıca dokuma tezgahları açısından da Türkiye’de mekikli dokuma tezgahları
ile hava ve su jetli tezgahlarda üretim yapılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de de Güney Kore’dekine benzer bir üretim teknolojisinin bulunduğu ve benzer teknoloji ile benzer ürünlerin
üretildiği değerlendirilmektedir.
(5) Sonuç olarak, esas soruşturmada tespiti yapılan Güney Kore, ÇHC, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen sentetik
filamentten mensucatın benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
Önleme tabi ürüne ilişkin diğer mevzuat
MADDE 8 – (1) Hâlihazırda, önleme tabi ülkelere yönelik gümrük vergileri ve ilave
gümrük vergileri (İGV) sırasıyla G. Kore için %4 ve %0 iken, ÇHC, Malezya ve Tayland için
%6,4 ve %18, Tayvan için ise %8 ve %20 seviyesindedir. İGV 22 Temmuz 2011 itibariyle yürürlüğe konulmuştur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten
kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı incelenmiştir.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı ve fiyat kırılması oranı
MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemin hukuki
ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması çerçevesinde ilgili taraflardan elde edilen
bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjları incelenmiştir. Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını
göstermesi açısından önem taşımaktadır.
(2) Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için
tespit edilen damping marjı %70,44 ile önemli düzeydedir. Tayvanlı üretici-ihracatçı firmalar
için tespit edilen damping marjları %13,91 ila %30,84 arasında değişen düzeylerdedir. Taylandlı
üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjları %8,67 ila %30,93 arasında değişen
düzeylerdedir. Öte yandan, Malezyalı üretici-ihracatçı firmalar için esas soruşturma sırasında
tespit edilen damping marjı %15,93 iken 2009 yılındaki yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması sonucunda Recron firması için damping marjı %7,76 olarak belirlenmiştir. Güney Koreli üretici-ihracatçı firmalar için ise tespit edilen damping marjları %14,64 ila %40 arasında
değişmektedir.
(3) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın gümrük vergisi ve masrafları dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatı yerli üretim dalının satış fiyatları ile mukayese edildiğinde, dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı esas soruşturma
esnasında tespit edilmiştir. Buna göre, esas soruşturma döneminde fiyat kırılması oranları CIF
bedelin yüzdesi olarak ÇHC için %209, Güney Kore için %40, Malezya için %351, Tayland
için %106 ve Tayvan için %56 olarak hesaplanmıştır.
(4) Güney Kore hükümeti ve KTTA Nihai Bildirim’e karşı sunmuş oldukları görüşlerinde, DTÖ çerçevesindeki çeşitli kararlara da atıfta bulunarak nihai gözden geçirme soruşturmalarında damping marjı hesabının soruşturmacı otorite tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştır. Ancak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması (ADA)
ve ulusal mevzuat kapsamında NGGS’lerde damping marjı hesaplama zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla soruşturma esnasında yeniden bir damping marjı hesabı yapılmamış,
esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları dikkate alınmıştır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte
olduğu dönemde, yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

ve gelişimi, fiyatların gelişimi, Türkiye pazarının gelişimi ile yerli üretim dalının ekonomik
göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemlerin etkisini ve önlem sonrası
duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla 2010-2012 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatın
incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.
Ürünün genel ithalatı
MADDE 12 – (1) Bahse konu ürünün 2010-2012 dönemindeki ithalatı incelendiğinde,
ithalatın 2010 yılında 56.292.017 Kg iken, 2011 yılında 59.742.610 Kg olarak gerçekleştiği
buna karşılık 2012 yılında ise 69.931.644 Kg düzeyine ulaştığı tespit edilmiştir. 2011 yılında
yürürlüğe giren ilave gümrük vergisi uygulaması ardından birçok tekstil ve hazır giyim ürün
grubunda ithalat gerilerken, soruşturma konusu eşya ithalatı artış göstermiştir. Nitekim 50-63.
fasıllardan (tekstil ve hazır giyim) yapılan ithalat incelendiğinde 5407 GTP altında sınıflandırılan eşyanın son dönemde en çok ithalatın yapıldığı birkaç ürün grubundan biri olduğu göze
çarpmaktadır.
(2) Şikayet konusu ürünün genel ithalat birim fiyatının 2010 yılında 7,32 ABD
Doları/Kg iken, 2011 yılında 7,64 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 6,93 ABD Doları/Kg olarak
gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye ihracatında ilk iki sırayı Endonezya ve Vietnam almaktadır. Bu ülkelerin ardından sırasıyla Malezya, ÇHC ve Mısır gelmektedir. İthalatın
ülke kompozisyonunda yıllar itibariyle yaşanan değişiklikte dampinge karşı önlem, ilave gümrük vergisi uygulaması ve imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) etkili olmuştur.
Ürünün ÇHC’den ithalatı
MADDE 13 – (1) Şikayet konusu ürünün 2010-2012 döneminde önleme konu ülke
olan ÇHC’den ithalatına bakıldığında, 2010 yılında 5.074 ton olan ithalat miktarının, sonraki
yıllarda sırasıyla 4.784 ton ve 6.121 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Değer olarak
ise ithalat sırasıyla 30,1 milyon ABD Doları, 36 milyon ABD Doları ve 43,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2010-2012 döneminde miktar bazında ithalat artışı %20,6 düzeyinde
gerçekleşirken değer bazında ithalat artışı %45 oranında gerçekleşmiştir. ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın payına bakıldığında ise bahse konu payın 2010-2012 yılları arasında sırasıyla
%9,0, %8,0 ve %8,8 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
(2) 2010-2012 döneminde ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatına bakıldığında, birim fiyatların sırasıyla 5,93 ABD Doları/Kg, 7,52 ABD Doları/Kg ve 7,15 ABD Doları/Kg
olarak gerçekleştiği görülmüştür.
Ürünün Tayvan’dan ithalatı
MADDE 14 – (1) İnceleme döneminde Tayvan’dan ithalat miktar olarak yıllara göre
sırasıyla 172,4 ton, 109,1 ton ve 74,2 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ithalat ise sırasıyla 1,2 milyon ABD Doları, 896 bin ABD Doları ve 724 bin ABD Doları olarak gerçeklemiştir. Buna göre Tayvan’ın incelenen dönemde toplam ithalat içi payı sırasıyla %0,3, %0,2
ve %0,1 seviyesinde gerçekleşerek oldukça düşük bir oranda seyretmiştir. Birim fiyatlar ise
incelenen dönemde sırasıyla 6,65 ABD Doları/Kg, 8,22 ABD Doları/Kg ve 9,77 ABD
Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
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Ürünün Tayland’dan ithalatı
MADDE 15 – (1) İnceleme döneminde Tayland’dan ithalat miktar olarak yıllara göre
sırasıyla 39,1 ton, 20,3 ton ve 6,8 ton olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu ithalatın değeri ise
sırasıyla 281.622 ABD Doları, 272.092 ABD Doları ve 97.315 ABD Doları olarak gerçeklemiştir. Buna göre Tayland’ın incelenen dönemde ithalatı yıllar itibariyle gerilemiş ve toplam
ithalat içi payı %0,1’in altında bir seviyede gerçekleşmiştir. Birim fiyatlar ise inceleme döneminde sırasıyla 7,20 ABD Doları/Kg, 13,39 ABD Doları/Kg ve 14,27 ABD Doları/Kg olarak
gerçekleşmiştir. Birim fiyatlar itibariyle Tayland’dan gerçekleştirilen ithalat, soruşturmaya
konu diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarına göre en yüksek seviyede yer almaktadır.
Ürünün Malezya’dan ithalatı
MADDE 16 – (1) 2010-2012 yılları arasında Malezya’dan yapılan önlem konusu ithalat
miktar olarak yıllara göre sırasıyla 9.541 ton, 9.264 ton ve 11.113 ton olarak gerçekleşmiştir.
İthalatın değeri ise sırasıyla 51,2 milyon ABD Doları, 50,7 milyon ABD Doları ve 38,2 milyon
ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, Malezya’nın zarar inceleme döneminde toplam
ithalat içinden aldığı pay sırasıyla %17, %15 ve %16 olarak gerçekleşmiştir. Birim fiyatlar ise
incelenen dönemde sırasıyla 5,37 ABD Doları/Kg, 5,47 ABD Doları/Kg ve 3,44 ABD
Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. İthal birim fiyatları yıllar itibariyle gerilemiş ve tüm yıllarda
soruşturma konusu ürünün ortalama ithal birim fiyatların önemli ölçüde altında kalmıştır. Hâlihazırda Malezya önleme tabi ülkeler arasında en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır.
Ürünün Güney Kore’den ithalatı
MADDE 17 – (1) İnceleme döneminde Güney Kore’den ithalat miktar olarak yıllara
göre sırasıyla 3.202 ton, 2.645 ton ve 1.824 ton olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu ithalatın
değeri ise sırasıyla 34 milyon ABD Doları, 30,3 milyon ABD Doları ve 23,3 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, Güney Kore’nin zarar inceleme döneminde toplam ithalat
içinden aldığı pay sırasıyla %5,7, %4,4 ve %2,6 olarak gerçekleşmiş ve gittikçe azalan bir seyir
izlemiştir. Birim fiyatlar ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 10,63 ABD Doları/Kg, 11,41
ABD Doları/Kg ve 12,76 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiş ve toplam ithalatın ortalama birim fiyatlarının üzerinde seyretmiştir.
(2) Diğer taraftan, Güney Kore ile 2012 yılında STA imzalanmış ve 1 Mayıs 2013 tarihi
itibariyle STA yürürlüğe girmiştir. Bahse konu STA kapsamında, önlem konusu üründeki gümrük vergisi anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl eşit şekilde aşamalı olarak indirilecek ve altıncı yılın 1 Ocak tarihinde karşılıklı olarak sıfırlanacaktır (STA Fasıl 2/Ek-2
Madde 1(c )).
Soruşturma konusu ithalatın pazar payı
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi, yerli üreticilerin yurt
içi satışları ile bahse konu maddenin genel ithalatının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) Bu çerçevede hesaplanan toplam tüketim endeksi, 2010 yılında 100 iken 2011 ve
2012 yıllarında artarak sırasıyla 109’a ve 124’e ulaşmıştır. Önleme tabi ülkelerin tüketim içerisindeki toplam payları 2010 yılında 100 kabul edildiğinde, 2011 ve 2012 yıllarında 86 olarak
gerçekleşmiştir.
(3) Önleme konu olan ülkeler tek tek incelendiğinde ise Güney Kore’nin 2010 yılında
100 olan tüketim içerisindeki payının izleyen yıllarda gerilediği, 2011 yılında 76, 2012 yılında
ise 46 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
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(4) ÇHC’nin 2010 yılında 100 olan tüketim içi payının, 2011 yılında 87’ye gerilediği,
2012 yılında ise 97’ye yükseldiği göze çarpmaktadır. Tayland’ın tüketim içindeki payının 2010
yılındaki 100 olan seviyesinden sırasıyla 48 ve 14’e düştüğü; Tayvan’ın tüketim içindeki payının da aynı dönemde 100’den sırasıyla 67 ve 36’ya indiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan
Malezya’nın 2010 yılında 100 olan payının 2011 yılında 89’a gerilediği ve 2012 yılında 94’e
yükseldiği tespit edilmiştir.
(5) Önleme konu ülkelerin tamamının 2010-2012 yılları arasında tüketim içindeki paylarının gerilediği göze çarpmaktadır. Buna karşılık dampinge karşı önleme konu olmayan Endonezya ve Vietnam menşeli ithalat son yıllarda önemli ölçüde artış göstermiştir. Diğer taraftan
Türkiye’nin STA akdettiği ülkeler ile AB ülkelerinden de bazılarının son yıllarda pazar paylarını
artırdıkları anlaşılmaktadır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 19 – (1) Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, RB Karesi Tekstil ve Kimtex firmalarının verileri esas alınmıştır.
(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki
değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak
enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel değerler 2010 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) Yerli üretim dalının üretim miktar endeksi 2010 yılında 100 kabul edildiğinde, takip
eden yıllarda sırasıyla 202 ve 219 olarak gerçekleşmiştir. Kurulu kapasite 2010 yılında 100
kabul edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 188 ve 220 olmuş, KKO ise 100, 107 ve 100
olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının yurt içi satış miktar endeksi 2010 yılında 100 kabul edildiğinde,
takip eden yıllarda sırasıyla 140 ve 121 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi satış hasılası ise 2010
yılında 100 kabul edildiğinde takip eden yıllarda 169 ve 166 olarak gerçekleşmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı 2010 yılında 100 kabul edildiğinde, takip eden yıllarda sırasıyla 120 ve 137 olarak gerçekleşmiştir.
ç) İhracat
1) Yerli üretim dalının yurt dışı satış miktar endeksi 2010 yılında 100 kabul edildiğinde,
takip eden yıllarda önemli ölçüde artarak sırasıyla 802 ve 1.430 olarak gerçekleşmiştir. Yurt
dışı satış hasılası ise 2010 yılında 100 olarak kabul edildiğinde takip eden yıllarda benzer şekilde önemli ölçüde artarak sırasıyla 752 ve 1.288 olarak gerçekleşmiştir.
d) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının pazar payı 2010 yılında 100 kabul edildiğinde takip eden yıllarda
sırasıyla 128 ve 98 olarak gerçekleşmiştir.
e) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti 2010 yılında 100 kabul
edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 122 ve 144 olarak gerçekleşmiştir.
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f) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının birim yurt içi satış kârlılığı negatif olduğundan 2010 yılında 100
kabul edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 285 ve 720 olarak gerçekleşmiştir.
g) Stoklar
1) Yerli üretim dalının stok miktar endeksi 2010 yılında 100 kabul edildiğinde takip
eden yıllarda sırasıyla 296 ve 339 olarak gerçekleşmiştir.
ğ) İstihdam
1) Yerli üretim dalının direkt işçi sayısı endeksi 2010 yılında 100 kabul edildiğinde
takip eden yıllarda sırasıyla 251 ve 132 olarak gerçekleşmiştir.
h) Ücretler
1) Yerli üretim dalının üretimde çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2010 yılında 100
kabul edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 90 ve 107 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılında 100 kabul edildiğinde
takip eden yıllarda sırasıyla 81 ve 167 olarak gerçekleşmiştir.
i) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının nakit akışı endeksi (kâr+amortisman) 2010 yılında 100 kabul
edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 558 ve 766 olarak gerçekleşmiştir.
j) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü 2010 yılında 100 kabul edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 125 ve 143 olarak gerçekleşmiştir.
k) Sermaye artışı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2010 yılında 100 kabul
edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 117 ve 150 olarak gerçekleşmiştir.
l) Yatırımlardaki artış
1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 kabul edilen tevsi yatırımları takip eden yıllarda
sırasıyla 51 ve 46 olarak gerçekleşmiştir.
m) Yatırımların geri dönüş oranı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (kâr/özkaynak) oranı
2010 yılında 100 kabul edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 30 ve 107 olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında 2010-2012 dönemi
için yapılan incelemede, yerli üretim dalında mevcut önlemin de etkisiyle üretim, yurt içi ve
yurt dışı satış miktar ve değerlerinde iyileşme görülmüştür. Ancak, aynı dönem içinde stokların
önemli ölçüde arttığı ve pazar payının oldukça düşük seviyede seyrettiği belirlenmiştir.
Öte yandan, yerli üretim dalının fiyatlarını maliyetlerde yaşanan artışla aynı oranda artıramaması nedeniyle fiyatlarını olması gereken seviyede belirleyemediği için yurt içi satışlarda zarar
gözlemlenmiştir.
(2) İnceleme döneminde yerli üretim dalının tüm faaliyetlerine ilişkin olarak ekonomik
göstergelerin daha olumlu olduğu, aktif büyüklükte, nakit akışı ve sermaye artışı gibi göstergelerde iyileşme olduğu görülmüştür.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi
İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 21 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde yerli üretim dalında önleme konu ülkeler menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan görüşler ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde; önleme konu ithalatın muhtemel seviyesi,
dampingli ithalatın muhtemel fiyatı ve talebe etkisi, önlem konusu ülkelerdeki sektörün durumu
ve Türkiye’ye yönlendirebilecekleri fazla kapasitelerinin bulunup bulunmadığı ve önlemin yürürlükten kalkması durumunda soruşturmaya konu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki muhtemel etkileri incelenmektedir.
Önleme tabi ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 22 – (1) Önleme tabi ülkelerdeki sektörün durumu, Türkiye’ye yönlendirebilecekleri fazla kapasitelerinin bulunup bulunmadığı ve bu ülkelerin Türkiye harici pazarlardaki durumu incelenmiştir.
a) ÇHC’de yerleşik sektörün durumu
1) ÇHC’de yerleşik bulunan üretici-ihracatçı firmalardan soruşturma açılışında iletilen
soru formlarına herhangi bir yanıt alınamamıştır. Dolayısıyla önleme konu ülkedeki sentetik
veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın üretim ve satış miktarı ile üretim kapasitesi
hakkında birincil kaynaklardan veri elde edilememiştir.
2) Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM)’nden elde edilen verilere göre 5407 Gümrük
Tarife Pozisyonunda 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ÇHC dünya ihracatının değer bazında sırasıyla %33,4, %38,1 ve %41,9’unu gerçekleştirmiştir. Miktar bazında ise aynı yıllar içerisinde
dünya ticaretinden aldığı pay sırasıyla %50,6, %47,7 ve %54,3 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ülkenin 2010-2012 yılları arasında toplam ihracatı miktar olarak %20,1 artarken değer
olarak %48,1 oranında artmıştır. ÇHC’nin ortalama ihraç fiyatları ise 2010’da 5,24 ABD Doları/Kg iken 2011 yılında 6,31 ABD Doları/Kg, 2012 yılında ise 6,46 ABD Doları/Kg olarak
gerçekleşmiştir.
3) Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF) verilerine göre 2011 yılında kurulu kapasite bakımından ÇHC dünyadaki en büyük kapasiteye sahip ülkedir. 2011 verilerine
göre dünya mekiksiz dokuma tezgahlarının %53’ü, mekikli dokuma tezgahlarının %42’si ayrıca
filament dokuma tezgahlarının da %40’ı ÇHC’de bulunmaktadır. Ayrıca ÇHC 2010-2012 yılları
arasında tedarik miktarını en çok artıran ülke konumundadır. ÇHC, özellikle önlem konusu
ürünün üretiminde ve ihracatında oldukça agresif bir politika izlemekte, bunun karşılığı olarak
da dünya ihracatındaki payını artırmaktadır. ÇHC soruşturma konusu ülkeler arasında her yıl
ihracatını artıran tek ülke konumundadır. Diğer taraftan, ÇHC’nin son yıllardaki yeni kapasite
yatırımları ve küresel krizin etkisiyle dünya talebinde yaşanan talep daralması birlikte değerlendirildiğinde, ÇHC’de yerleşik ciddi boyutta bir kapasite fazlasının olduğu değerlendirilmektedir.
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b) ÇHC’nin diğer ülke pazarlarındaki durumu
1) ÇHC’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam,
Brezilya, Endonezya, Pakistan ve Rusya gelmektedir. ÇHC’nin genel ihracatı 2012 yılına kadar
çok hızlı artış gösterirken 2012 yılında ihracat artış hızı bir miktar yavaşlamıştır. Bu durumun
küresel krizin etkisiyle dünya pazarında yaşanan daralmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, ÇHC’nin ihracat performansındaki artış, ÇHC’nin gerçekleştirdiği yatırımlarla da paralellik arz etmektedir; ancak ÇHC’nin özellikle 2011 yılındaki kapasite artırımı
2012 yılı ihracatına tam olarak yansımamıştır. Bu durumun ÇHC’de önlem konusu ürün için
kapasite fazlasının oluştuğu anlamına geldiği düşünülmektedir.
c) Tayvan’da yerleşik sektörün durumu
1) Tayvan’da yerleşik bulunan üretici-ihracatçı firmalar arasından kendilerine gönderilen soru formuna yanıt vererek işbirliğinde bulunan bir firma olmamıştır. Dolayısıyla önleme
konu ülkedeki sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın üretim ve satış miktarı ile üretim kapasitesi hakkında birincil kaynaklardan veri elde edilememiştir.
2) UTM’den elde edilen istatistiki verilere göre Tayvan miktar bazında 2010 yılında
dünya ihracatının %11,67’sini, takip eden yıllarda ise %9,09’unu ve %9,11’ini gerçekleştirerek
gözden geçirme dönemi olan 2010-2012 yılları itibariyle tüm ihracatçı ülkeler arasında
ÇHC’den sonra ikinci sırada yer almıştır. Söz konusu ülkenin 2010-2012 yılları arasında toplam
ihracatı miktar olarak %12,6 oranında azalırken, değer olarak %6,5 artmıştır. Tayvan’ın ortalama ihraç fiyatları ise 2010’da 6,17 ABD Doları/Kg iken, 2011 yılında 7,49 ABD Doları/Kg,
2012 yılında ise 7,52 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
3) Tayvan miktar olarak ÇHC’den sonra ihracat pazarında en çok paya sahip olan ülke
konumundayken değer bazında Güney Kore’nin ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Diğer
taraftan ITMF istatistiklerine göre 2008 yılında dünya kurulu dokuma tezgahı kapasitesi açısından yedinci sırada olan Tayvan 2009-2011 yılları arasında da her yıl dokuma tezgahı alımlarını artırmıştır. Ancak buna karşılık 2011 yılında miktar bazında ihracatı gerilemiş, 2012 yılında hem miktar hem değer bazında ihracatı gerilemiştir. Bu durum Tayvan’ın hâlihazırda
ciddi oranda kapasite fazlası bulunduğuna işaret etmektedir.
ç) Tayvan’ın diğer ülke pazarlarındaki durumu
1) Daha önce de ifade edildiği üzere Tayvan sentetik filamentten mensucatta 2012 yılında gerçekleştirdiği 256.741 tonluk ihracatı ile dünyanın en büyük ikinci tedarikçi ülkesi konumundadır. UTM verilerine göre Tayvan’ın en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında ÇHC, Vietnam, Hong Kong, Brezilya, Meksika ve Filipinler gelmektedir.
2) Tayvan’ın sentetik filamentten mensucat ihracatı miktar bazında 2008-2012 yılları
arasında %14 oranında gerilemiştir. Özellikle 2010’dan itibaren Tayvan’ın ihracatı her yıl azalmıştır. Tayvan’la birlikte dünya genelinde artan kapasite de düşünüldüğünde Tayvan’da yerleşik
üretici ve ihracatçıların yurt dışında bir rekabet sorunu yaşadıkları değerlendirilmektedir. Bu
durum ayrıca Tayvan’ın dünya pazarlarında daha agresif bir ihracat stratejisine girme ihtimalini
de beraberinde getirmektedir.
d) Tayland’da yerleşik sektörün durumu
1) Tayland’da yerleşik bulunan üretici-ihracatçı firmalar arasından kendilerine gönderilen soru formuna yanıt vererek işbirliğinde bulunan bir firma olmamıştır. Dolayısıyla önleme
konu ülkedeki sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın üretim ve satış miktarı ile üretim kapasitesi hakkında birincil kaynaklardan veri elde edilememiştir.
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2) UTM’den elde edilen istatistiki verilere göre Tayland 2010 yılında değer bazında
dünya ihracatının %1,2’sini, takip eden yıllarda ise yine %1,2’sini ve %1,3’ünü gerçekleştirerek
2012 yılı itibariyle tüm ihracatçı ülkeler arasında değer bazında 14 üncü miktar bazında 13 üncü
sırada yer almıştır. Söz konusu ülkenin 2010-2012 yılları arasında toplam ihracatı miktar olarak
%4,9 oranında artarken, değer olarak %29,3 oranında artmıştır. Tayland’ın ortalama ihraç fiyatları ise 2010’da 6,80 ABD Doları/Kg iken, 2011 yılında 8,09 ABD Doları/Kg, 2012 yılında
ise 8,38 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
3) ITMF verilerine göre 2011 yılında filament dokuma tezgahlarında kurulu kapasite
açısından dünyadaki en büyük ikinci kurulu kapasiteye sahiptir. Ayrıca yine ITMF verilerine
göre mekiksiz dokuma tezgah tedariklerini de 2009-2012 yılları arasında her yıl düzenli olarak
artırmıştır. Textile International Outlook dergisinin Aralık 2012 sayısında yer alan verilere göre
sentetik filament kumaşların dokunduğu su jetli dokuma tezgahının Tayland’daki tedariki 2011
yılında %74,6 artış göstermiştir. Diğer taraftan aynı derginin Temmuz 2012 sayısında Tayland’da tekstil üretiminin 2011 yılında %17,7 oranında düştüğü ifade edilmektedir. Üretimde
yaşanan bu gerilemeye rağmen Tayland’ın sahip olduğu makine parkı ve son yıllarda artış gösteren makine tedariki Tayland’da ciddi oranda kapasite fazlası olduğuna delalet etmektedir.
e) Tayland’ın diğer ülke pazarlarındaki durumu
1) UTM verilerine göre Tayland’ın en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında, Vietnam,
ÇHC, Myanmar, ABD ve Bangladeş gelmektedir. Bu ülkelerden özellikle Vietnam’a Tayland’ın
ihracatı artış gösterirken diğer ülkelere yapılan ihracat genel itibariyle paralel bir seyir izlemiştir. Tayland’ın ikinci en büyük ihracat pazarı olan ÇHC’ye yönelik ihracatı 2010-2012 yılları
arasında %9,2 oranında gerilemiştir.
2) Tayland Ticaret Bakanlığı yapmış olduğu yazılı başvuruda Tayland’ın kapasitesinin
kendi iç piyasası ile Asya bölgesini hedeflediğini ayrıca birim fiyatların oldukça yüksek olduğunu, dolayısıyla Tayland kaynaklı bir zarar oluşma riskinin bulunmadığını ifade etmiştir.
3) Tayland’ın kurulu kapasitesinin büyüklüğü ve kapasite kullanım oranının düşük olması göz önüne alındığında, Tayland’ın önlemin yürürlükten kalkması halinde Türkiye’ye yönlendirilebilecek bir atıl ihracat kapasitesinin bulunduğu değerlendirilmektedir.
f) Malezya’da yerleşik sektörün durumu
1) Önleme tabi ülkedeki sektörün durumu ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde,
Malezya’dan işbirliğine gelen tek firma olan Recron firmasının soru formuna verdiği yanıtlar
ile uluslararası kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılmıştır.
2) Firmanın soru formuna yanıtlarında soruşturma konusu ürünün satışına ilişkin olarak
sunduğu veriler incelendiğinde de 2012 yılında Türkiye’ye yapılan satışların soruşturma konusu
ürünün toplam cirosu içerisinde önemli bir yer tuttuğu (%28,3), Türkiye’nin miktar bazında
da en önemli pazar konumunda olduğu anlaşılmaktadır (%29,5). İlgili firmanın soruşturma konusu ürün için 2012 yılında yurt içi satışlarının toplam satışlarına oranı ise %13,3’tür.
3) Diğer taraftan UTM’den elde edilen istatistiki verilere göre Malezya 2010 yılında
değer bazında dünya ihracatının %0,8’ini, takip eden yıllarda ise yine %0,8’ini ve %0,6’sını
gerçekleştirerek 2012 yılı itibariyle tüm ihracatçı ülkeler arasında on sekizinci sırada yer almıştır. Söz konusu ülkenin 2010-2012 yılları arasında toplam ihracatı miktar olarak %24,6 oranında gerilerken, değer olarak %12,6 oranında azalmıştır. Malezya’nın ortalama ihraç fiyatları
ise 2010’da 2,91 ABD Doları/Kg iken 2011 yılında 3,78 ABD Doları/Kg, 2012 yılında ise 3,38
ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
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4) Diğer taraftan World Textile Intelligence dergisine göre Malezya’nın genel tekstil
ihracatında düşük fiyatlı üretim yapan diğer Asya ülkeleri ile rekabet şartları ve küresel ekonomideki durgunluk önemli etkiye sahiptir. Ancak bu olumsuzluklara rağmen Malezya hükümeti ihracatı artırmak adına agresif politikalar geliştirmektedir. Aynı dergiye göre özellikle sentetik kumaş üretiminde 2011-2020 yılları arasında 3 milyar dolarlık yatırım öngörülmektedir.
Ayrıca Malezya 2015 yılına kadar tekstil ve konfeksiyon ihracatını yaklaşık %50 oranında artırmayı hedeflemektedir, 2020 yılına kadar da mevcut ihracatın iki katına çıkarılması hedeflenmekte ve buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
5) Bahse konu ülkedeki üretim kapasitesine ilişkin değerlendirme yapabilmek amacıyla
ITMF verileri incelenmiştir. Buna göre 2010-2012 yılları arasında Malezya’nın dokuma makinesi tedariki %60 oranında artmıştır. Ancak yine de soruşturma konusu diğer ülkelerden daha
düşük bir üretim kapasitesine sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bununla beraber, 2010-2012
yılları arasında Malezya’nın sentetik filamentten mensucat ihracatının %24,6 oranında gerilediği ve özellikle Recron firmasının en büyük pazarının Türkiye olduğu değerlendirildiğinde
atıl kapasitenin arttığı ve önlemin kalkması halinde oldukça düşük fiyatlarla Türkiye’ye gelme
ihtimalinin bulunduğu değerlendirilmektedir.
6) Malezya ile Türkiye arasında 17 Nisan 2014 tarihinde STA imzalanmış olup, anılan
anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir. Önlem kapsamı ülkeler arasında en büyük tedarikçi olan
Malezya’nın, STA yürürlüğe girdikten sonra Türkiye’ye önlem konusu eşya ihracatının artması
beklenmektedir.
7) Nitekim SASİAD, ATHİB, RB Karesi Tekstil Firması ve ADASO Nihai Bildirim’e
vermiş oldukları görüşlerinde; STA akdedilen ülkelerle eskiye oranla ticarette bir liberalleşmenin olduğunu vurgulamışlar, özellikle ADASO ve RB Karesi Tekstil Firması Malezya’ya
yönelik damping önleminin, ithalatın birim fiyatları, ithalat payı ve ithalat artış oranı, STA gibi
faktörler de göz önüne alınarak artırılması gerektiğini savunmuşlardır.
g) Malezya’nın diğer ülke pazarlarındaki durumu
1) UTM verilerine göre Malezya’nın en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Türkiye,
Filipinler, Vietnam, Tayland ve Meksika gelmektedir. Malezya’nın özellikle Türkiye’ye olan
ihracatı son yıllarda artış göstermiştir. Ayrıca Türkiye Malezya’nın en önemli ihracat pazarı
konumundadır. 2012 yılında Malezya’nın toplam ihracatında Türkiye’nin payı yaklaşık olarak
%30 seviyesindedir. 2010-2012 yılları arasında Malezya’nın genel ihracatı gerilerken önemli
ihracat ortakları karşısında da ihracatı gerilemiştir. UTM istatistiklerine göre Malezya’nın başlıca ihracat pazarları olan Filipinler, Vietnam, Tayland ve Meksika’ya yönelik ihracatı gerilerken Türkiye’ye olan ihracatının artıyor olması, Malezya’daki kapasitenin Türkiye’ye yöneldiğine işaret etmektedir. Nitekim gözden geçirme döneminde Türkiye’nin Malezya’nın ihracatından aldığı pay yaklaşık olarak %20 seviyesinden %30 seviyesine ulaşmıştır. Önlemin yürürlükten kalkması halinde ihracatın çok daha önemli bir kısmının Türkiye’ye yönlendirileceği
değerlendirilmektedir.
ğ) Güney Kore’de yerleşik sektörün durumu
1) Önleme tabi ülkedeki sektörün durumu ile ilgili olarak, işbirliğinde bulunan firmaların soru formuna verdikleri yanıtlar ile yanıtlarına ek olarak sundukları sektör raporları ile
Güney Kore’deki meslek kuruluşları tarafından hazırlanmış olan çalışmalar ve uluslararası
kaynaklardan yararlanılmıştır.
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2) UTM’den elde edilen istatistiksel verilere göre Güney Kore 2010 yılında değer bazında dünya ihracatının %8,7’sini, takip eden yıllarda ise %8,6’sını ve %8,9’unu gerçekleştirerek 2012 yılında tüm ihracatçı ülkeler arasında ikinci sırada yer almıştır. Miktar bazında ise
2010-2012 yılları arasında dünya ticaretinden aldığı pay sırasıyla %7,1, %5,9 ve %6,1 oranında
gerçekleşmiştir. Güney Kore dünya ihracatında miktar bazında ÇHC ve Tayvan’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Söz konusu ülkenin 2010-2012 yılları arasında toplam ihracatı miktar
olarak %12 oranında gerilerken, değer olarak %20,8 oranında artmıştır. Güney Kore’nin ortalama ihraç fiyatları ise 2010’da 9,74 ABD Doları/Kg iken 2011 yılında 11,56 ABD Doları/Kg,
2012 yılında ise 12,12 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
3) Soruşturma konusu üründe Güney Kore dünyanın en önemli üreticileri arasında yer
almaktadır. 2008 ve 2011 yılları itibariyle kurulu dokuma kapasiteleri (makine sayıları) karşılaştırıldığında ITMF verilerine göre kurulu kapasitenin tamamına yakınının filament dokuma
tezgahlarından oluştuğu, mevcut kurulu kapasitesinin oldukça yüksek olduğu ancak bu dönem
içerisinde Güney Kore’nin çok fazla makine alımına gitmediği görülmektedir. Diğer taraftan,
Textile Outlook Intelligence (Eylül 2011) dergisinin verilerine göre kurulu kapasite üzerinde
teknolojik yatırımlar yapılmak suretiyle mevcut makinelerin teknolojik olarak geliştirildiği bilgisi alınmıştır. Yine aynı dergide iç piyasada tüketimin oldukça sınırlı seviyelerde olduğu, uluslararası rekabette ise Güney Kore’nin Hindistan, Bangladeş, Kamboçya, Tayland gibi daha düşük fiyatlı üretim ve ihracat yapan ülkelere karşı rekabet açısından zorluk yaşadığı ifade edilmektedir. Ayrıca Güney Kore hammadde maliyetlerine ilişkin ITMF verilerine göre, ÇHC,
Hindistan, Türkiye gibi ülkelerden daha düşük fiyatlarla hammadde tedarik edebilmektedir.
4) Diğer taraftan bazı ithalatçılar, kendilerine gönderilen soru formlarına verdikleri yanıtta Güney Kore’den katma değeri yüksek olan ve yerli üreticilerce üretilemeyen ürün tiplerini
ithal ettiklerini ifade etmişlerdir. Yerli üreticinin bu konudaki görüşleri sorulmuş, alınan yanıtta
Güney Kore’nin terbiye teknolojisinin gelişmiş olduğu bu nedenle katma değeri yüksek, nitelikli kumaşların bu ülkeden ithal edildiği ifade edilmiştir. Bununla beraber, yerli üreticilerin
de terbiye teknolojisinde önemli yatırımlar yaptığı, bu sayede dünyanın bu konudaki önde gelen
üreticileri ile mukayese edilebilecek nitelikte mensucat üretebildikleri de vurgulanmıştır.
5) KTTA’nın “Korea Textile World” adlı aylık dergisinde ise Güney Kore’de yurt içi
talebin hayli sınırlı olduğu vurgulanmakta ve yerli üretimin büyük kısmının ihraç edildiği ifade
edilmektedir. Bununla beraber küresel ekonomik krizin etkilerinin hala tam olarak geçmemiş
olmasının Güney Kore’yi dış pazarlarda sıkıntıya soktuğu ifade edilmektedir. Aynı dergide ayrıca STA imzalanan ülke pazarlarının Güney Kore ihracatı için önemli bir potansiyel oluşturduğu belirtilmektedir. Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan ve 1 Mayıs 2013 tarihinde
yürürlüğe giren STA ile birlikte Güney Kore’ye yönelik olarak uygulanmakta olan ortalama
%6,4 oranındaki gümrük vergisi 6 yıl içinde kademeli olarak yürürlükten kaldırılacaktır. Öte
yandan, Güney Kore’ye önlem konusu üründe uygulanan %18 oranındaki ilave gümrük vergisi
de STA’nın yürürlüğe girmesiyle beraber sıfırlanmıştır. Bu durum, Güney Kore’deki fazla
kapasitenin dampinge karşı önlemin kalkmasıyla beraber Türkiye’ye yönelme ihtimalini güçlendirmektedir.
6) Diğer taraftan, Güney Kore’nin oldukça küçük bir iç pazarı olmasına rağmen son
dönemde ithalatı da ciddi oranda artış göstermiştir. 2010-2012 yılları arasında Güney Kore’nin
ithalatı %38 oranında artmıştır. Bu ithalatın içinde ÇHC’nin payı 2012 yılında %59 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, aynı dönemde Güney Kore’nin ÇHC’den ithalatı da %82 oranında

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

artış göstermiştir. Bu durum yerli üreticilerin de ifade ettiği Güney Kore ile ÇHC arasındaki
“tamamlayıcılık” ilişkisine işaret etmektedir. Güney Kore, ÇHC’den ithal ettiği kumaşları boya
baskı ve finisaj gibi aşamalardan geçirdikten sonra yurt dışına ihraç etmekte böylece ÇHC’deki
düşük maliyetli üretim imkânlarından da faydalanmaktadır. Ancak bu durumun Güney Kore’nin
genel ihracat yapısının tamamını yansıttığı da düşünülmemektedir. 2012 yılında Güney Kore’nin ÇHC’den ithalatı yine aynı yıl içerisinde dünyaya ihracatının %16’sı seviyesindedir.
7) Sonuç olarak, Güney Koreli üretici/ihracatçılar için yurt içi talebin yetersiz olduğu
ve ekonomik açıdan uygun ölçekte üretim yapılabilmesi için ihracat yapmalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber, yurt dışı pazarlarda artan rekabet koşullarının ihracat
olanaklarını da sınırladığı, bu durumun sektörde daralmaya ve atıl kapasite sorununun doğmasına neden olduğu düşünülmektedir. Hâlihazırda, dampinge karşı önleme tabi olan üretici/ihracatçı firmaların, önlemin yürürlükten kalkması sonrasında Türkiye’ye daha rahat koşullarda
ihracat yapabilecekleri açıktır.
8) Soruşturmaya ilişkin olarak Güney Kore hükümeti vermiş olduğu yazılı görüşte Güney Koreli üreticilerin damping yapmaya ihtiyaçlarının olmadığı, küresel anlamda Güney Kore’nin kendisini rekabetçi olarak konumlandırdığı, üretimde teknolojik ürünlere ve yenilikçi
tekniklere yöneldiği ifade edilmekte; dampingin süresinin zararın giderilmesi için yeterli olduğu, Türkiye’de ayrıca ilave gümrük vergisi gibi enstrümanlarla da sektörün korunmakta olduğu ifade edilerek önlemin kaldırılması gerektiği vurgulanmıştır.
9) Güney Kore’nin üretimini daha farklı olarak konumlandırdığı ve katma değeri daha
yüksek ürünlere yöneldiği doğru olmakla birlikte, yukarıda da ifade edildiği gibi, üretim teknolojisindeki farklılıklar ithal ürünlerin yerli üreticilerce üretilen ürünlerle benzer ürün olma
niteliğini değiştirmemektedir. Ayrıca Türkiye’de de katma değeri yüksek ürün üretilebilmektedir. Yine yukarıda da ifade edildiği gibi Güney Kore dış pazarlarda fiyata dayalı bir rekabet
sorunu da yaşamaktadır. Öte yandan ilave gümrük vergisi Güney Kore için imzalanan STA sebebiyle yürürlükten kalkmış olup Güney Koreli firmalar için bir pazara giriş avantajı sağlanmıştır.
h) Güney Kore’nin diğer ülke pazarlarındaki durumu
1) UTM verilerine göre Güney Kore’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında ÇHC,
Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Endonezya gelmektedir. Güney Kore’nin son beş yıllık ihracat verileri incelendiğinde yukarıdaki verilerle de paralel olarak
2008’den itibaren ihracatının gerilediği göze çarpmaktadır. Buna karşılık, değer bazında ihracat
rakamlarında aynı dönem içerisinde bir artış yaşanmıştır. Bu durum, Güney Kore’deki tekstil
sektöründe artan yatırımlara ve teknolojik gelişmeye de işaret etmektedir. Ancak, kurulu
kapasitenin önemli bir kısmının atıl kaldığı ve önemli oranda kapasite fazlasının bulunduğu
değerlendirilmektedir. Nitekim, soruşturmaya taraf olan Güney Koreli ihracatçı firmaların
kapasite kullanım oranları gözden geçirme süresinde toplamda %89 seviyesinden %63 seviyesine gerilemiştir.
2) Textile Outlook International dergisine göre son dönemde Güney Kore’nin polyester
filamentten mensucat ihracatının gerilediği, ancak değer bazındaki artışın bu gerilemeyi tolere
ettiği değerlendirilmektedir. Dergiye göre, Güney Kore’den hemen hemen tüm ülkelere yapılan
ihracatta düşüş yaşanmış, buna mukabil birim fiyatlardaki artış nedeniyle değer bazında bir
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gerileme söz konusu olmamıştır. İhracatın düşüş nedenleri arasında ise ÇHC ve Vietnam gibi
düşük fiyatlı üretim ve ihracat yapan Asya ülkeleri gösterilmektedir. Dergi ayrıca, Güney Kore’nin özellikle AB ve ABD pazarlarında yaşadığı pazar kaybına sebep olarak düşük fiyatlı
üretim yapan ülkeleri göstermektedir.
ı) Değerlendirme
1) Güney Kore’nin yurt içi piyasasında önleme konu ürünün kullanıcılarının taleplerinin
yetersiz olduğu ve Güney Koreli üretici/ihracatçıların ekonomik koşullarda üretimlerini sürdürebilmeleri için ihracat yapmalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Hâlihazırda, ihracat
ağırlıklı olarak faaliyet gösteren Güney Koreli üretici/ihracatçıların önemli ihraç pazarlarına
yönelik ihracatlarının bir miktar gerilediği; genel ihracatlarının ise ÇHC, Vietnam gibi ülkeler
kaynaklı artan rekabetten etkilendiği göz önüne alınarak, ülkede ciddi bir atıl kapasitenin bulunduğu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde Türkiye’ye yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir.
2) Öte yandan, mevcut kapasite fazlalığına dış piyasalarda oluşan fiyat rekabeti de eklendiğinde önlemin kalkması durumunda Güney Koreli üretici-ihracatçıların Türkiye’ye dampingli fiyatlardan mal ihracatını artırması muhtemel görünmektedir.
3) ÇHC ile ilgili olarak, bahse konu ülkenin dünya üretiminde önemli bir paya ve ciddi
bir üretim kapasitesine sahip olduğu, inceleme döneminde ÇHC’de kurulu kapasitenin önemli
oranda arttığı, dokuma endüstrisinde hızla devam eden yatırımların ihracat kapasitesini arttırdığı ve önlemin yürürlükten kalkması durumunda Türkiye’ye yönlendirilebilecek önemli bir
kapasitenin bulunduğu değerlendirilmektedir.
4) Tayland’ın soruşturma konusu ürünün üretiminde ciddi bir üretim kapasitesine sahip
olduğu ve Taylandlı firmaların ihracat ağırlıklı olarak çalıştıkları, buna karşılık Tayland’ın
genel ihracat performansının ülkenin kapasitesini yeterince yansıtmadığı, dünya ihracatından
aldığı payın sadece %1 civarında olduğu göz önüne alındığında sektörde ciddi bir atıl kapasitenin bulunduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, önlemin yokluğunda Türkiye’ye yönlendirilebilecek ciddi bir üretim kapasitesinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
5) Tayvan’ın soruşturma konusu ürün üretiminde hâlihazırda ciddi bir üretim kapasitesinin bulunduğu, bu kapasiteye rağmen ihracat miktarındaki gerilemenin ülkede ciddi bir atıl
kapasite yaratabileceği düşünülmektedir. Nitekim ülkedeki üreticilerin iç talebe göre daha fazla
üretim kapasitesine sahip olmaları nedeniyle ihracata bağımlı olarak faaliyet gösterdikleri, bu
durumun ihracattaki azalma sonucunda atıl kapasiteyi arttıracağı değerlendirilmektedir. Tayvan’ın toplam ihracatındaki azalma ile birlikte kapasite kullanım oranını etkin bir seviyede tutma sorunuyla karşılaşmasının muhtemel olması nedeniyle, bu ülkenin pazar payını arttırabilmek ve mevcut pazar payını koruyabilmek adına fiyatlarını arttırma kabiliyetinin zayıflayacağı
düşünülmektedir. Bu belirlemeler ışığında, bu ülkeden dampingli ithalatın devamının veya tekrarının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
6) Önleme konu diğer ülke olan Malezya’da da soruşturma konusu ürün üretimine yönelik olarak yatırımların devam ettiği, devlet destekli yatırımlarla birlikte önümüzdeki yıllarda
ihracatın iki katına çıkarılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Malezya’nın da önümüzdeki
dönemde en büyük ihraç pazarı olan Türkiye’ye yönelik olarak daha agresif bir ihracat politikası uygulaması beklenmektedir.
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7) Tüm bu tespit ve değerlendirmeler ışığında, önlem konusu tüm ülkelerin Türkiye’ye
yönlendirebilecekleri ciddi üretim kapasitelerinin bulunduğu, bahse konu ülkelerin kapasite
fazlasından kaynaklanan yoğun rekabet nedeniyle fiyat arttırmada zorlandıkları, Türkiye pazarının bu ülkeler için önemli olduğu, ithalatçıların tercihlerini belirleyen temel unsurun temel
güdüsünün fiyatların uygunluğu olduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını en iyi yansıtacak gösterge olan esas soruşturmadaki damping marjlarının önemli oranda olduğu da dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar
MADDE 23 – (1) Soruşturmaya konu ürün hem hazır giyim üreticileri için hem de
tekstil işletmelerinin ikincil aşamaları için girdi niteliği taşımaktadır. Türkiye coğrafi yakınlığı
ve kurmuş olduğu Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği (AB)’nin en önemli tedarikçilerinden biri
olup makine parkı ve yatırımları ile tekstil ve hazır giyimde dünyadaki önemli ülkelerden biri
konumundadır. Bunun dışında da Rusya gibi diğer komşu ülke pazarlarında da özellikle hazır
giyimde ciddi pazar payına sahip bulunmaktadır. Türkiye pazarının canlı talep koşulları soruşturmaya konu ürünün yurt dışındaki tedarikçileri için Türkiye’nin önemini arttırmaktadır.
Ayrıca, soruşturmaya konu ülkelerdeki üretici/ihracatçıların, üretimlerinin büyük çoğunluğunu
ihraç etmek üzere yapılandıkları değerlendirildiğinde zorlaşan uluslararası rekabetin koşulları
ve küresel krizin de etkisiyle daralan yurt dışı pazar payları bu ülkelerdeki üreticileri fırsatları
takip etmeye ve değerlendirmeye yöneltmiştir. Bu nedenle, AB pazarına yakınlığı ve önemli
bir tekstil tedarikçisi olması nedeniyle Türkiye pazarının oldukça önemli olduğu, Türkiye pazarının rekabet şartlarının, dağıtım ve pazarlama kanallarının üretici/ihracatçılar tarafından iyi
bilinmesinin Türkiye’yi bu üretici/ihracatçılar için daha da cazip kıldığı değerlendirilmektedir.
(2) Ayrıca soruşturma konusu ülkelerin üretici-ihracatçılarının Türkiye dışındaki herhangi bir önlemin söz konusu olmadığı ülkelere yapmış olduğu ihracatın birim fiyatları incelendiğinde, önlemin yürürlükten kalması halinde fiyatlarını düşürerek ihracat yapma potansiyellerinin yüksek olduğu görülmektedir. Mevcut kapasite fazlalığı sorununa dış piyasalarda
oluşan fiyat rekabeti de eklendiğinde önlemin kalkması durumunda soruşturma konusu ülkelerin üretici-ihracatçılarının Türkiye’ye dampingli fiyatlardan mal ihracatını artırması muhtemel
görünmektedir.
(3) Diğer taraftan özellikle Güney Kore’nin hem Türkiye hem AB ile olan STA’ları da
Güney Kore’ye dünyadaki diğer tedarikçilere göre önemli bir rekabet avantajı sağlamakta, bu
durum da Türkiye pazarının önemini Güney Kore için daha da artırmaktadır.
(4) Yerli üretim dalı yeterli deneyim ve üretim yapısına sahip olup yeterli kalitede ürün
üretebilmektedir. Ayrıca, ithalatçı firmalardan gelen cevaplardan anlaşıldığı üzere talebi etkileyen ana unsurun rekabet avantajı elde etmek amacıyla öncelikli olarak fiyat daha sonra da
kalite ve teknik özellikler olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Yerli üreticinin yurt dışı ihracatçı
firmalarla benzer bir teknolojiyi kullanarak benzer kalitede ve teknik özellikte ürün üretebildiği
değerlendirildiğinde ithal ürün ile yerli ürün arasındaki talebi etkileyen temel unsur fiyat olarak
ortaya çıkmaktadır. Dampingli ithalatın fiyatlarını etkileyen ana unsur ise hammadde fiyatları
ve artan rekabet ortamıdır. İhracatçı firmaların ihracat verileri incelendiğinde ÇHC hariç soruşturma konusu ülkelerin ihracatlarının gerilediği veya yıllar itibariyle paralel bir seyir izlediği
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göze çarpmaktadır. Son yıllarda bu ülkelerin kapasite yatırımları da göz önüne alındığında,
toplam ihracatlarındaki azalma ile birlikte kapasite kullanım oranlarını etkin bir seviyede tutma
sorunuyla karşılaşması nedeniyle, bu ülkelerin pazar paylarını arttırabilmek ve mevcut pazar
paylarını koruyabilmek adına fiyatlarını arttırma kabiliyetinin zayıflayacağı, mevcut kapasite
fazlalığı sorununa dış piyasalarda oluşan fiyat rekabeti de eklendiğinde bu koşulların bu ülkeler
menşeli üreticileri dampingli ihracat yapmaya yönelteceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan
soruşturma konusu ülkelerin üretici-ihracatçılarının Türkiye dışındaki herhangi bir önlemin
söz konusu olmadığı ülkelere yapmış olduğu ihracatın birim fiyatları incelendiğinde, önlemin
yürürlükten kalkması halinde fiyatlarını önemli ölçüde düşürerek ihracat yapma potansiyellerinin olduğu görülmektedir.
Değerlendirme
MADDE 24 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde
dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı konusu incelenmiş olup önlemin ortadan kalkması durumunda, soruşturma konusu ülkelerin Türkiye’ye yönlendirebilecek ihracat kapasitesinin bulunması, önlem konusu
ülkelerdeki üretici-ihracatçıların Türkiye pazarını çok iyi bilmeleri ve dağıtım kanallarına kolay
ve hızlı biçimde nüfuz edebilecek durumda olmaları nedeniyle mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine
yol açmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 25 – (1) 2010-2012 döneminde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat incelendiğinde, önlemin de etkisiyle bu dönem içerisinde ithalat miktarının ve ithalat içi payın arttığı
görülmektedir. 2010-2012 yılları arasında üçüncü ülkelerden yapılan toplam ithalat %33 oranında artış göstermiş ve aynı dönem içerisinde bu ithalatın Türkiye tüketimi içindeki pazar
payı %8 oranında artmıştır. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının önleme tabi ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatlarının üzerinde olduğu da görülmektedir. Diğer
ülkelerden gerçekleştirilen ithalatta ilk iki sırayı Endonezya ve Vietnam almaktadır. Bu iki ülke
2012 yılında önlem kapsamı toplam ithalatın yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir.
İthalatçıların iddiaları
MADDE 26 – (1) Daha önce de ifade edildiği gibi 2012 yılında ithalat gerçekleştirdiği
tespit edilen firmalara soru formları gönderilmiş, gelen yanıtlarda yer alan iddialar detaylı olarak incelenmiştir.
(2) Soru formuna yanıt veren bazı ithalatçılar düşük metrajlı talepleri nedeniyle ithalata
yöneldiklerini ifade ederken bazı firmalar talep ettikleri özel nitelikli mensucatın yerli üretim
dalı tarafından üretilemediğini, ithal ürünlerin daha kaliteli olduğunu, fiyat yönünden de yerli
ürünlerin oldukça pahalı olduklarını öne sürmüşlerdir.
(3) Benzer bir iddiayı KTTA da sunmuş ve Güney Kore’de yerleşik üretici/ihracatçıların, yerli üretim dalının üretemediği yüksek kaliteli ürünleri ürettiği, dolayısıyla Güney Kore
menşeli ürünlerin bir rekabet sorunu yaratmadığını öne sürmüştür. KTTA, Nihai Bildirim sonrasında da benzer görüşünü yinelemiştir.
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(4) Buna karşılık, yerli üretim dalı nezdinde Nihai Bildirim raporu yayımlanması öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen yerinde doğrulamalar esnasında gündeme getirilen bu
iddialar değerlendirilmiştir. Buna göre yerli üretim dalının üretebildiği kumaşlar açısından ithalatla arasında kalite sorununun olmadığı, özel nitelikli ürünlerin de ekonomik olarak yeterli
talep gelmesi halinde üretilebileceği değerlendirilmiştir.
(5) Bir kısım ithalatçılar Türkiye’de yeterince üretilmediğini ifade ettikleri %100 polyester kumaşlar ile 110 gr./m2 ağırlığının altındaki kumaşların önlem kapsamı dışında tutulması
gerektiğini ifade etmiştir. RB Karesi Tekstil firmasının üretim tesislerinde yapılan incelemelerde
ve bir bağımsız denetim firmasından alınan rapor çerçevesinde 2013 yılı içerisinde RB Karesi
Tekstil firmasının üretiminin %60’ın üzerinde bir kısmının %100 polyester kumaş olduğu bilgisi alınmıştır.
(6) İthalatçıların diğer iddiası olan 110 gr./m2’nin altında kumaş üretilmemesi konusu
da yerli üretim dalı nezdinde yapılan yerinde doğrulamalar esnasında incelenmiştir. Anılan ziyaretlerde, firmanın kalın kumaşların yanı sıra ince kumaş üretimini de gerçekleştirdiği yerinde
doğrulanmıştır. Ayrıca, firmanın 10 gr./m2’lik kumaşlardan 600 gr./m2’lik kumaşlara kadar
üretim yeteneğinin olduğu geçerli kapasite raporlarından tespit edilmiştir. Firmanın ince kumaş
üretiminin toplam kumaş üretimi içindeki payının ise 2012 yılında %8 olduğu ve bu seviyenin
2013 yılında %46’ya yükseldiği tespit edilmiştir. Ancak, firmanın ince kumaş üretiminin Türkiye ince kumaş talebini karşılama oranı düşük seviyelerdedir. 2012 yılında 110 gr./m2’den
daha düşük gramaja sahip kumaşların Türkiye tüketimi 39.248 ton iken firmanın aynı gramajdaki üretimden satışları sadece 203 ton olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bahse konu değerler 36.427 tona karşılık 410 ton olarak tespit edilmiştir.
(7) Güney Kore Hükümeti soruşturmaya ilişkin olarak yapmış olduğu yazılı başvuruda
önleme ilişkin olarak tüm ülkeleri kapsayan toplu bir değerlendirme yerine ülkelerin durumlarının ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Benzer bir talep Tayland Ticaret Bakanlığından da alınmıştır. Bu talep uygun görülerek inceleme toplu olarak yapılmamıştır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme
Değerlendirme
MADDE 27 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde,
damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı konusu incelenmiş olup, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı
firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yeniden yansıtacak olan esas soruşturmada
tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu; yerli üretim dalının ürün kârlılığında olumsuzluklar bulunduğu, pazar payında düşüş yaşandığı; bunun yanı sıra soruşturma
konusu ülkelerin yüksek üretim ve kapasiteleri ile dünya ihracatındaki lider konumunun sürdüğü ve soruşturma konusu üründe tüketimin ve ithalatın arttığı görülmüştür. Bu kapsamda,
mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamı veya
yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. Ancak, hazır giyim ve
konfeksiyon üreticileri tarafından yerli üreticinin ekonomik nedenlerden dolayı üretmeyip ithal
ettiği tipteki ince kumaşların yeterli yerli tedarikinin olmadığı ifade edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, yerli üretici RB Karesi firmasının hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün
tüm ihtiyacına cevap verecek miktarda ince kumaş üretimine sahip olmadığı anlaşılmış olmakla
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birlikte; bahse konu ürünlerde yerli üretici vasfını haiz olduğu ve ince kumaş üretimini artırma
girişiminde olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, önlem konusu ithalatın yerli üretim dalına
verdiği zararın kısıtlı olduğu da dikkate alındığında, kumaşların metrekare başına düşen ağırlıklarına göre sınıflandırılarak, belirli gramaj altında kalan kumaşlara yönelik daha düşük oranlı
önlem uygulamasına gidilmesinin uygun olduğu değerlendirilmiştir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sonuç
Karar
MADDE 28 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile
soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen
şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 29 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde tanımı ve menşe ülkesi belirtilen
ve gümrük tarife pozisyon numaraları Ek’li tabloda belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE
YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA
YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2015/1)
MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin
Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binyüzyirmi Türk Lirası” ibareleri
“binikiyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıyüzaltmış Türk Lirası” ibareleri “yediyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 26/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
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DÜZELTME
31/12/2014 tarihli ve 29222 (4. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak
yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
(III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.b)’in 1 inci maddesinde geçen “(d)”
ve “d)” ibareleri Sermaye Piyasası Kurulunun 20/1/2015 tarihli ve 82196778-010.05-87/698
sayılı yazısına istinaden “(ç)” ve “ç)” olarak düzeltilmiştir.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
21 Ocak 2015
ÇARŞAMBA
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2009/1349
Karar No
: 2014/544
Sanık
: MEHMET YETGİN, SULTAN MURAT ve ZEKİYE oğlu,
01/05/1962 YILDIZELİ doğumlu, SİVAS, YILDIZELİ, KİLLİK
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Halen Bağlarbaşı Mah. Keçeyolu Sokak
No - 73 Gaziosmanpaşa/İstanbul
Suç
: İmar Kirliliğine Neden Olmak
Suç Tarihi
: 17/11/2004
Karar Tarihi
: 29/04/2014
Kanun Maddesi : 5237 S.K.nun 184/1, 62/1. CMK. 231
Verilen Ceza
: 10 Ay hapis,
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen, 29/04/2014 tarihli tarihli
gıyabında verilen karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış
olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı
kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer
mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda
bulunmak suretiyle İstanbul nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebileceği ilanen tebliğ
olunur.
11253

—— • ——



Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/1811
Karar No : 2014/16
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Ahmet ve Hadice oğlu, 1994 Halep
doğumlu, TARIK ELHACI İPRAHİM hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı
Yasanın 3/18, 5237 sayılı TCK'nın 62, 50/1, 53/1 maddeleri gereğince 2 Yıl 6 Ay hapis ve 500,00
TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, suça konu eşyaların ise TCK'nın 54/4 maddesi
gereğince müsaderesine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu
açık olmak üzere verilen hüküm sanık TARIK ELHACI İPRAHİM'e tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - HükümFıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan
olunur.
11340

2015 Ocak Günsüzleri

Kılıç
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü
İle İhale edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2015/4970

1 - İdarenin
a) Adı

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası

b) Adresi

: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

c) Telefon No

: 0 312 293 44 00

d) Faks No

: 0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Fabrikamız Kampanya döneminde üretilecek (±%20
toleranslı) tahmini 60.000 Ton kristal şekerlerin istife
alınması, Ambardaki mevcut 40.000 Ton şekerlerin
vasıtalara yüklenmesi işi.

b) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme

c) İşin Süresi

: 01.04.2015 ile 31.03.2016 tarihleri arası olup (1 Yıl)

Ambarı
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 02.02.2015 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

462/1-1
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YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR OY
VERME KABİNİ APARATLARI İLE KABİN ANA GÖVDE VE GİRİŞ
BEZİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Oy Verme Kabini
Aparatları ile Kabin Ana Gövde ve Giriş Bezi’nin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve
numunelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (100,00 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 şartnamesi, 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 ve numuneler 03/02/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz,
III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve
verilen numunelerine 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.
452/1-1
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YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2.500 ADET ŞEFFAF OY SANDIĞI
ANA GÖVDESİ VE 5.000 ADET ŞEFFAF OY SANDIĞI KAPAĞI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 2.500 adet şeffaf oy sandığı ana gövdesi ve
5.000 adet şeffaf oy sandığı kapağı teknik şartnamesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların,
ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (100.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 02.02.2015 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da
açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik
araştırması yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. 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 satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemizde bir yıl içerisinde peyderpey üretilecek olan artar azalır 2.500 ton basılı
evrakın 81 ile (ilçeler dahil) nakliyesi ve dağıtımı “ Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

İşin Cinsi
İşletmemizce
üretilecek olan
basılı
evrakların bir yıl süreyle Türkiye’deki 81
ile (ilçeler dahil) nakliyesi ve dağıtımı işi.

Tahmini
Miktarı

Neye Göre
Alınacağı

Son Teklif
Verme Tarihi

2.500 Ton.

Şartname ve
eklerine göre

03.02.2015

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a)İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve
Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname
bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 03/02/2015 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri
Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’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 iç zarfları açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması
yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İstekliler 81 ilin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul
edilmeyecektir. Yükleme ve boşaltma, müşteri dairelerce istenilen yere istif işi (Depo Teslimi)
dahil Kg./Km./TL. üzerinden, İstanbul ve Kocaeli hariç diğer iller için tek kamyon hamulesi
malzeme için ayrı, Parsiyel (ambar ) yükü 501 kg-1.500 kg, 1.501 kg.-3.000 kg, 3.001 kg - 5.000
kg. için ayrı ayrı tek fiyat verilecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.
Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı
kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek
zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır..
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, İşletme satın alma konusu hizmet alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir.
Duyurulur.
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ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE
BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR
TCDD Genel Müdürlüğünden:
Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen 4 adet taşınmaz ihale ile
satılacaktır.
1 - Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında görüşmeler yapmak suretiyle
aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emlak ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca
gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile
açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3 - İhaleye katılabilme hususunda taşınmazlar için ayrı ayrı TCDD GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Veznesinden İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin TCDD GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/ANKARA adresine son teklif verme günü ve
saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler
değerlendirilmeyecektir.
4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün;
Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR67 0001 0017 4507 0385 5751 31 veya
Vakıfbank Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR63 0001 5001 5800 7260 5199 09 nolu hesabına
veya TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Veznesine yatırılacaktır.
Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun
adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman
alınacağı belirtilecektir.
Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa
olsun iade edilmez.
5 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları ve ihale şartnamesi bedelleri
aşağıdaki listede belirlenmiştir.
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİNDE KÂİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Geçici
İhale
Sıra
Ada
Parsel
Tapu
Değerlendirilecek
Teminat
Şartnamesi
İhale Tarih
No
No
No
Alanı (M²)
Alan (M²)
Hisse
Tutarı (TL)
Bedeli (TL)
ve Saati
18/02/2015
1
67
95,250.00
95,250.00
TAM
1,000,000.00
500.00
Çarşamba
14:30
18/02/2015
2
4781
174,158.00
174,158.00
TAM
1,000,000.00
500.00
Çarşamba
15:00
18/02/2015
3
4782
118,250.00
118,250.00
TAM
1,000,000.00
500.00
Çarşamba
15:30
18/02/2015
4
2115
27
108.959.00
108,959.00
TAM
1,000,000.00
500.00
Çarşamba
16:00

6 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 5335 Sayılı Kanun Madde 32- (Değişik:
24/7/2008-5793/43 Md.) kapsamında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir.
Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi
olmayıp, TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya
bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
7 - Ayrıca 0 312 309 05 15/4588 numaralı telefonundan ve www.tcdd.gov.tr adresinden
ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.
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ON YIL SÜRELİ KULLANIM HAKKI İHALE EDİLECEKTİR
Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:
1) İl Encümeninin 06.01.2015 tarih ve 01 sayılı kararı gereği Çanakkale İl Özel İdaresi
malı olan aşağıda cinsi, yapım yılı, tonilatosu, bağlı olduğu limanları yazılı 4 adet geminin
kiralanması ile Çanakkale bölgesinde boğaz ve adaların deniz ulaşımında kullanılan ve İl Özel
İdaresine tahsisli iskele, terminal ve müştemilatı ile bu iskelelerden yapılacak olan işletme hakları
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve aynı kanunun 40. maddesi delaletiyle 10
yıl süreli ve şartnamede öngörülen şartlarda işletilmek üzere gerçek veya tüzel kişilere kullanım
hakkının verilmesi ihale edilecektir.
2) İhale 03.02.2015 tarihinde, saat 13:30’de Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi,
Atatürk Caddesi, No: 215 adresindeki İl Özel İdaresi Binası Encümen Toplantı Salonunda İl
Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi,
Atatürk Caddesi, No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü‘nden temin
edilebilir.
4) Kullanım hakkı verilecek iskele, terminal ve müştemilatları ile bu iskelelerden
yapılacak olan seyrüsefer hizmetlerine ait işletme hakları ve 4 adet geminin kiralanması için yıllık
sabit % 4 (yüzde dört) KDV hariç cirodan paya ek 100.000 TL (Yüzbin) muhammen bedel
üzerinden uygulanacak olup geçici teminatı 30.000 TL (Otuzbin) dir
5) 1.1. On yıl süreli olarak kullanım hakkı verilecek olan iskeleler ve hatlar:
1 - Çanakkale Merkez İskelesi ve Koltukbarınağı İskelesi: Çanakkale Merkez Kemalpaşa
Mahallesi, 474 ada, 8-9 parselde bulunan araba vapuru yanaşma yeri ile 570 m2 lik 3 dolgu alanı,
215,00 m2 kapalı 11.051,27 m2 açık alanı kapsayan TDİ mülkiyetindeki iskele ve müştemilatları.
2 - Eceabat Küçük Murakıp Limanı: Eceabat İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 240 ada, 2
parselde bulunan, 280 m Ana Dalgakıran, 51 m Rıhtım, 41 m Kapak Atama Rampası 102,30 m2
kapalı, 2.329,95 m2 açık alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki liman ve müştemilatları.
3 - Lapseki Araba Vapuru Yanaşma Yeri İskele sahası; Lapseki İlçesi, Cumhuriyet
Mahallesi, 39 ada, 1 parselde bulunan iskele ve 24 m’lik Kapak Atma Rampası, 34 m2 kapalı,
2.116,00 m2 açık alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki araba vapuru yanaşma yeri ve
müştemilatları.
4 - Geyikli Yükyeri İskelesi: Ezine İlçesi, Geyikli Beldesinde bulunan 370 metre
uzunluğunda iskele 8.070,00 m2 Geri Saha Dolgusu, 214,80 m2 kapalı alan, 8.697,20 m2 açık
alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki iskele ve müştemilatları.
5 - Bozcaada Araba Vapuru Yanaşma Yeri ve İskelesi: Bozcaada Alaybey Mahallesi, 578
ada, 1 parsel de bulunan 7.75x65.90 metre iskele, 2.121,78 m2 Geri Saha Dolgusu 73,00 m2
kapalı alan, 3.595,50 m2 açık alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki araba vapur
yanaşma yeri ve müştemilatları .
6 - Gelibolu İskelesi: Gelibolu İlçesi Alaeddin Mahallesi, 329 ada, 2 ve 6 parsel de
bulunan, 2.297,87 m2 açık alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki iskele ve müştemilatı
1.2. On yıl süreli olarak kiraya verilecek olan gemiler:
1 - Yapım yılı 1989 olan, 1077,07 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Gelibolu-1 isimli
8619869 İMO numaralı, Arabalı Feribotu,
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2 - Yapım yılı 1981 olan, 1047,48 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Ezine isimli
7709033 İMO numaralı, Arabalı Feribotu,
3 - Yapım yılı 1990 olan, 1077,07 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Ayvacık isimli
8715223 İMO numaralı, Arabalı Feribotu,
4 - Yapım yılı 1982 olan, 1077,07 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Lapseki isimli
7709057 İMO numaralı, Arabalı Feribotu,
6) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;
a) Muhammen bedelin %3’ü tutarında ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.
Maddesinde yazılı değerlerden birini geçici teminatı
b) Gerçek kişilerin hüviyetini kanıtlayıcı (Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport ) T.C. Kimlik numarası yazılı belgeyi,
c) Gerçek kişilerin son üç ay içinde ilgili makamlardan alınmış ikamet belgesini,
d) Tüzel kişilerin 2014 yılı oda sicil kaydına ait belgeyi,
e) Tüzel kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı imza sirküleri ile temsil ve
ilzama yetkili olduklarını gösterir belge örneklerini. (Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle
örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilecektir.)
f) Son 5 yıl içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma İşletmeciliği
yaptığına dair belge. Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıllık süre
içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma İşletmeciliği yapmış ve/veya halen
işletiyor olması gerekmekte olup, bu hususta yetkili kuruluşlarca (Belediye, Yeminli Mali
Müşavir, vergi dairesi, Deniz Ticaret Odasından herhangi biri tarafından onaylı) düzenlenmiş
belge ibraz edilmelidir.
g) Boğaz ve adalar hatlarına hizmet verebilecek düzeyde donanımlı ve İl Özel İdaresine
ait kiraya verilecek olan 4 gemiye ilaveten, her seferde asgari 50 adet araç + kış aylarında 220,
yaz aylarında asgari 530 yolcu taşıyabilecek kapasitede en az 6 adet daha ilave deniz aracından
oluşan kendi malı ya da kiralanmış, yetkili makamlarca denize elverişlilik belgesine sahip filo
sahipliğini gösterir belgeyi veya kiralık ise kiralanmış olan deniz araçlarına ait noter onaylı kira
sözleşmelerini,
h) Adalar ulaşımının uzak oluşu ve kış aylarında elverişsiz hava koşulları göz önünde
bulundurularak, ihaleye girecek olanların mülkiyetinde yahut kiralık en az 80 adet araç ve 350
yolcu taşıyabilecek en az bir tane RORO yolcu gemisinin olduğuna dair belge ibraz edilmelidir.
i) Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geri dönük 5 yıllık süre içerisinde, yurt içinde veya
yurt dışında herhangi bir yıl içerisinde en az 7.000.000 adet yolcu ile 1.000.000 adet araç taşımış
olduğuna dair belgeyi, ( Belediye, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Dairesi, Deniz Ticaret odasından
herhangi biri tarafından onaylı)
j) Deniz ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
k) Kapalı zarf içinde teklif mektubunu
Diğer belgelerle birlikte eksiksiz olarak ilanda belirtilen ihale günü ihale saatine kadar
kapalı zarf içinde ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
7) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ertelemekte yetkilidir.
396/1-1
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7 KALEM İŞLETME MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1) Teşekkülümüz ihtiyacı olan 7 Kalem İşletme Malzemesi (Büyük-Küçük süpürge,
kürek, kürek sapı, naylon-tahta fırça, çekpas, saplı yıkama fırçası) %20 artar-azalır opsiyonlu
olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satın
alınacaktır.
2) Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.02.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4) Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5) İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6) Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7) Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8) İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9) İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile
kalem bazında kısmi teklif verebilirler.
10) Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
230/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 5418
Karar Tarihi : 15/01/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/01/2015 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinin
altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci
maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
Madde 1 - Serbest tüketici limiti 4000 kWh olarak uygulanır.
Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
453/1-1
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TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk
Müşavirliğinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI İPTAL İLANI
Şenkaya Sosyal Hizmetler Elektrik Bilgisayar Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Sağlık
Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Ticaret Sicil No: 658769) unvanlı tüzel kişi ve Şirket
Sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Süleyman ŞAN (T.C. Kimlik No: 14150741362)
isimli gerçek kişi hakkında 5 Eylül 2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete'de Sayfa: 40 ta
yayınlanan 2011/163732 Kayıt Nolu İhaleden dolayı İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının
yürütmesi, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin E.2014/1715 sayılı kararı ile durdurulduğundan,
15.01.2015 tarih ve 6 sayılı Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Makam Olur'u ile iptal
edilmiştir."
478/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 84

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesi ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara
doçent öğretim üyeleri alınacaktır.
Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri
müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopileri, doçentlik
belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği
doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dört (4) takım
dosya hazırlayarak Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın
yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi
içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm
bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haberler ve duyurular sayfasından
ulaşabilirsiniz.
Fakülte
Tıp Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Tıbbi Biyoloji
Farmakoloji

Temel Tıp
Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri

—— • ——

Unvanı
Profesör
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.

Adet
1
1
1
1
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Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi
: 21.01.2015
Son Başvuru Tarihi : 04.02.2015
Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca
öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel
şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2
adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma
fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası
Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar
dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile
ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
Notlar
1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat, daha
sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Başvuru Adresi ve iletişim
Tunceli Üniversitesi
Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ
Tel: 0428 213 1794
Birimi/Bölümü
Tunceli Meslek Yüksekokulu/
Çocuk Bakımı ve Gençlik
Hizmetleri

Unvan

Adet

Derece

Yardımcı
Doçent

1

4

İlan Şartı
Müzik
Bilimleri
alanında
doktora yapmış olup, Müzik
sosyolojisi alanında çalışmaları
bulunmak.
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Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:
İLANEN TEBLİGAT
2970605611 vergi numaralı DİLMESAN DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
adına tanzimli 11/08/2011 tarih, 02338 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı Müdürlüğümüzce
onaylı 18/08/2011 / IM O45532 tarih/sayılı beyannameden kaynaklanan amme alacağı tutarı
75.183,78.-TL’nin tahsili için Gümrük Kanunun 197 maddesi Gümrük Genel Tebliğin (Yatırım
Teşvik ) (Seri No:9) 12’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 11/12/2014 tarih, 170
sayılı Ek Tahakkuk Kararı düzenlenerek anılan firmanın Müdürlüğümüzce mevcut adresinde
firmaya ve firma ortaklarının adres tespiti yapılamadığından tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle; Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi
bulunmadığından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ek Tahakkuk Kararımızın, 7201 sayılı Tebligat
Kanunun 28. ve 29 Maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. Maddesi ve
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
406/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: İmam Hüseyin İlim, Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (İmam
Hüseyin Vakfı)
VAKFEDENLER: Rıma ÇİMENLİ, Doğan ÇİMENLİ, Murat BAYRAKTAROĞLU, Ali
Rıza GÜLKANAT, Emrah GÜLKANAT, Emel GÜLKANAT, Sadrettin KAYA
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU:
Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.12.2014 tarih ve E:2014/269,
K:2014/561 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: - Yüce İslam dininde müstesna bir yeri kapsayan ve Peygamberimizin
ailesini teşkil eden ve Allah (c.c) tarafından övülmüş kimselerden oluşan EHLİ BEYT ailesinin
(Hz.Muhammed s.a.v., Hz.Ali a.s, Hz. Fatma a.s., Hz.Hasan a.s., Hz.Hüseyin a.s., Hz.Zeynel
Abidin a.s., Hz.Muhammed Bakır a.s., Hz. Cafer’i Sadık a.s., Hz. Musa’ı Kazım a.s., Hz.Ali Rıza
a.s., Hz.Muhammed Taki a.s., Hz.Ali Naki a.s., Hz.Hasan Askeri a.s. Hz. Mehdi a.s.’nin İslamiyet
içerisindeki yerini ve önemini uygarlığa olan katkılarını, düşüncelerini bütün insanlara
anlatabilmek ve aktarabilmek amacıyla kurulan vakıf, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde
bulunmak, yüce İslam dinini tarihsel, ilmi ve akli olarak açıklayıp, anlatmak, tanıtmak, yaşatmak,
İslamiyet’in derin hoşgörü kültürünün yayılması ve İslam kardeşliğinin daha iyi anlaşılabilmesi
için çaba harcayacaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli Esenyurt İlçesi Esenyurt köyünde kain tapunun
F21D24C3C pafta, 1738 ada, 3 parselde kayıtlı olan; 101/521 arsa paylı zemin kat 1 nolu
bağımsız bölüm, aynı yer 50/521 arsa paylı 1.kat 2 nolu bağımsız bölüm, aynı yer 50/521 arsa
paylı 3.kat 8 nolu bağımsız bölüm, aynı yer 40/521 arsa paylı 3.kat 9 nolu bağımsız bölüm, aynı
yer 50/521 arsa paylı 3.kat 10 nolu bağımsız bölüm tahsis edilmiştir.
YÖNETİM KURULU: Doğan ÇİMENLİ, Ali Rıza GÜLKANAT, Murat
BAYRAKTAROĞLU
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın sona
ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı amaçlı başka bir vakfa
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
382/1-1

—————

Kırklareli İli Çevre Koruma Vakfı, Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/12/2014
tarihinde kesinleşen, 27/11/2014 tarih, E: 2014/110, K: 2014/605 sayılı kararına istinaden
dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
383/1-1
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Ordu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/120294
Yükseköğretim Kurumları

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Ordu Üniversitesi Yapı İşleri ve

Adı

Teknik Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Ordu/Altınordu

Tel-Faks

0452 226 52 15 - 0452 226 52 38

E-Mail

yitdb@odu.edu.tr

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet
Adresi

Yerleşkesi Altınordu/ORDU

Posta Kodu

52200

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Yanıklar İnşaat Turizm Nakliyat
Adı/Unvanı

Madencilik Temizlik Hizmetleri ve
Ticaret Limited Şirketi

Adresi

T.C. Kimlik No.

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Alaattin YANIK
(Sermaye Şirketinin % 80 Ortağı)

İnönü Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı

İnönü Mahallesi Yavuz Selim

Can Apartmanı B Blok Kat: 5 Daire: 14

Bulvarı Can Apartmanı B Blok

TRABZON

Kat: 5 Daire: 14 TRABZON

-

27203489296

9360525127

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
13430
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

1 (BİR) Yıl Süre İle

7. Yasaklamanın
(1)

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

( )
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Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/38523

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıf Başkanlığı
(Tüzel Kişi)

İl/İlçe

Adresi

Gazi Süleyman Paşa Mah. Celal
Nuri İleri Cad. No:3/1 Hükümet
Konağı

Tel-Faks

Posta Kodu

17500

E-Mail

Çanakkale/Gelibolu

0286 566 03 85 - 0532 463 33 42
0286 566 66 78
canakkale.gelibolu@sydv.org.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ortak Girişimli Firma (Pilot Ortak)
İlke Tarım Orman Hayvancılık
Gıda İnşaat Nakliye ve Sanayi
Ticaret Ltd. Şti. ile (Özel Ortak
Fatih İnşaat Taahhüt Tesisat
Ticaret ve San. Ltd. Şti.
İlke Tarım Orman Hayvancılık Gıda
İnşaat Nakliye ve San. Tic. Ltd. Şti:
Kazım ÖZALP Mah. Reşit Galip Cad.
No: 63/2 Çankaya ANKARA

Adresi

Fatih İnş. Taah. Tes. Tic. ve San.
Ltd. Şti. Yazıcızade Mah. Emir Ali
Baba 2. Sok. Şenyürek Apt. No: 3
Gelibolu Çanakkale

T.C. Kimlik No.
(Ortak Girişimin
Vergi No: 3850609455 )
(Pilot Ortak

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Vergi No: 4730335839)
(Özel Ortak
Vergi No: 3850015759)

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İlke Tarım Orman Hayvancılık Gıda
İnşaat Nakliye ve San. Tic. Ltd. Şti:
Ankara Ticaret Odası

Fatih İnş. Taah. Tes. Tic. ve San.
Ltd. Şti.: Gelibolu Ticaret ve
Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

İlke Tarım Orman Hayvancılık Gıda
İnşaat Nakliye ve San. Tic. Ltd. Şti:
Ticaret Sicil No: 354445 Oda Sicil No:
37/4329

Fatih İnş. Taah. Tes. Tic. Ve San.
Ltd. Şti.: Ticaret Sicil No: 002999
Oda Sicil No: 003200

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/38355

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı/İstanbul Üniversitesi

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Hastanesi

İl/İlçe

İstanbul - Fatih

Adresi

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanlık Binası K:4 Satınalma
Müdürlüğü

Tel-Faks

0212 414 20 00 - 0212 414 20 25

Posta Kodu

34094

E-Mail

itfsatinalma@istanbul.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Adis Jeneratör - İrem Külekcier

Adresi

Reşatbey Mah. Turan Cemal Beriker
Bulvarı Uyar İşhanı 14/B Seyhan ADANA

T.C. Kimlik No.

40471351768

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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.
459/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
449/1-1

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
450/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
448/1-1

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
447/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
446/1-1

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
444/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
445/1-1

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

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.
464/1/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

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.
464/2/1-1

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

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.
464/3/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

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.
464/4/1-1

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

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.
464/5/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

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.
464/6/1-1

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

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.
464/7/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

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.
464/8/1-1

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

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.
464/9/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

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.
464/10/1-1

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

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.
464/11/1-1

21 Ocak 2015 – Sayı : 29243

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

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.
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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.
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Sayfa : 109

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.
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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.
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Sayfa : 111

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.
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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.
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TBMM KARARLARI
1080 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar
1081 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar
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— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
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Tezkere
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— Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA’nın Görevlendirilmesine Dair Karar
— Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur ÖZBEK’in Görevlendirilmesine Dair Karar
— Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Tıbbî Farmakoloji Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK’in Görevlendirilmesine Dair Karar
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Üyesi Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU’nun Görevlendirilmesine Dair Karar
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— Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN’ın Görevlendirilmesine Dair Karar
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