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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 5996 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren
ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda işletmecileri, üretim izni belgesi bulunan gıdalar için, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının …. tarih ve… sayılı izni ile üretilmiştir.” ifadesinin
yer aldığı etiketleri, bu bilginin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması ve bunun yerine
tanımlama işaretine yer verilmesi suretiyle 31/12/2015 tarihine kadar kullanabilir. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme onay numarasını
henüz almamış olan gıda işletmecileri, “tanımlama işareti” yerine (b) bendine göre uygun olan
bilgiye yer verir.”
“ç) (a), (b) ve (c) bentlerine göre 31/12/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen gıdalar,
31/12/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/12/2011
28157 (3. Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123-

Tarihi

Sayısı

11/2/2012
3/9/2013
7/2/2014

28201
28754
28906

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

İçindekiler 256. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/12/2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci
maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet süresine sahip olmak, ayrıca aşağıdaki şartları taşımak gerekir.
a) İç denetim dairesi başkanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teşekkülde fiili olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan
kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D)
bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
4) Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified
Information System Auditor), CCSA (Certification in Control Self-Assessment), CGAP (Certified
Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor), CRMA
(Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,
gerekir.
b) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teşekkülde fiili olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified
Information System Auditor), CCSA (Certification in Control Self-Assessment), CGAP
(Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor),
CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,
gerekir.
(2) İç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda bu maddede sayılan niteliklerin yanı sıra yılı içerisinde yayımlanan ve yürürlükte bulunan Kamu
İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili
diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendi eklenmiştir.
“c) İlan edilen kadro ve pozisyon için kurumda bu şartları sağlayan personelin bulunmaması durumu hariç olmak üzere, sınav için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla
hizmet süresinin en az altı ayını kurumda geçirmiş olmak,”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) bendinin (3) ve (6) numaralı alt bentleri,
b) (b) bendinin (3) numaralı alt bendi,
c) (ç) ve (d) bendinin (3) numaralı alt bentleri,
ç) (e) bendinin (2) numaralı alt bendi,
d) (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri,
e) (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi,
f) (ı) bendinin (3) numaralı alt bendi,
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) İdarî nitelikteki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için müdür yardımcısı, avukat, uzman, şef; teknik nitelikte görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler
için müdür yardımcısı, başmühendis ve teknik uzman kadro/pozisyonlarından birinde en az
1 yıl görev yapmış olmak,”
“6) Yazılı sınavda en az altmış puan almak ve yapılacak sözlü sınavda yüz üzerinden
en az yetmiş puan almak.”
“3) Avukat, uzman yardımcısı, şef, teknik şef, çözümleyici ve sistem programcısı kadro/pozisyonlarından birinde en az 1 yıl görev yapmış olmak,”
“3) Teknik şef, şef, çözümleyici veya sistem programcısı pozisyonlarından birinde en
az 1 yıl görev yapmış olmak,”
“3) Şef olarak en az 1 yıl görev yapmış olmak,”
“2) Tekniker, teknik şef, mühendis, mimar, kimyager pozisyonlarının birinde en az
1 yıl görev yapmış olmak,”
“2) Mühendis olarak en az 3 yıl veya teknik şef olarak en az 1 yıl görev yapmış
olmak,”
“3) Yazılı sınavda en az altmış puan almak ve yapılacak sözlü sınavda yüz üzerinden
en az yetmiş puan almak.”
“2) Uzman yardımcısı, şef yardımcısı, programcı, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf, çocuk eğitimcisi veya hemşire olarak en az 4 yıl çalışmış olmak veya şef olarak en az 1 yıl görev yapmış olmak,”
“3) Programcı pozisyonunda en az 1 yıl görev yapmış olmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş
puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en
az altmış olarak uygulanır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sınav kurulu, Genel Müdürün veya uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının
başkanlığında, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı,
Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı olmak
üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Asil üyenin yokluğunda, bu birimlere vekâlet eden personel yedek üye olarak görev yapar. Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilân edilen boş kadro veya pozisyon
sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, birim müdürü kadrolarına ve başmühendis pozisyonuna atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınarak
tespit edilir ve kurumun resmi internet sitesinde ilân edilir.
(2) Sınavlarda başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ilân edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde
değiştirilmiştir.
“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına
göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atanır.”
“(2) Teşekkülce, sınav duyurusunda belirtilerek atama yapılacak kadro ve pozisyonlar
için tercih alınmış ise, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları
yapılır.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/12/2010

27791

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

15/1/2013

28529

2-

29/3/2014

28956
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/1/2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci
maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) Dönem V’e ait tüm stajlarını tamamladıktan sonra sadece tek bir stajdan devamını
aldığı halde başarısız olan ve İnternliğe başlayabilecek durumda bulunan öğrencilere, bir sonraki eğitim-öğretim yılı İnternlik başlama tarihinden önce bütünleme sınavına ek olarak staj
tekrarı olmadan ve tek bir staj için bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Bu sınav
son staj bütünleme sınavı bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır, başarılı olanlar İnternliğe
başlatılır. Başarısız olan öğrenciler ise stajı tekrar alırlar.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/1/2012
28181
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

11/6/2012
22/7/2013

28320
28715

—— • ——
TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
: 2015/55
: Gözde Tar. Yapı Müh. Müt. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Horozluhan Mah. Testiler Sok. No:6 A-1 Selçuklu/KONYA
SGK Sicil No : 1158391.042
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme
: Gözde Tar. Yapı Müh. Müt. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Cihanbeyli Devlet Hastanesi işyerinde sağlıkla ilgili tıbbi kayıt işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.
Karar: Gözde Tar. Yapı Müh. Müt. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen
işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Karar No
İşyeri
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No

: 2015/56

İşyeri

: MSD Tem. Bil. Sis. Med. Sağ. Tu. İnş. Petr. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ehlibeyt Mah Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 112-35 Balgat/ANKARA

SGK Sicil No : 1039489.044
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme

: MSD Tem. Bil. Sis. Med. Sağ. Tu. İnş. Petr. Gıda San. ve Tic. Ltd.

Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi işyerinde hastaneye ait fatura, sevk belgesi, evrakların tasnifi
ve dağıtımı, eczanede bulunan ilaçların kayıt ve dağıtımları, malzeme giriş ve çıkışları, yatarak
tedavi görecek hastaların yatış ve taburcu işlemleri, evrakların imzalanması, işlemlerinin takip
edilmesi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı
“Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.
Karar: MSD Tem. Bil. Sis. Med. Sağ. Tu. İnş. Petr. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal
hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No

: 2015/57

İşyeri

: DTH Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş.
Gazi Mah. Tanaçan Sok. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

SGK Sicil No : 1081150.054
Tespiti İsteyen : Tez Koop-İş Sendikası
İnceleme

: DTH Sağlık Hizmetleri Tic. A. Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incele-

mede; hizmet alım sözleşmesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde
sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.
Karar: DTH Sağlık Hizmetleri Tic. A. Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle
İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve
yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/21)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Almanya menşeli “laminat parkeler” için Kastamonu Entegre Ağaç
San. ve Tic. A.Ş. (Kastamonu Entegre), Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. (Yıldız Entegre)
ve Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. (Çamsan) tarafından yapılan, Yıldız Sunta MDF
A.Ş. ile Vezirköprü Orman Ürünleri ve Gıda Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine
18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/30) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması
tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalı
MADDE 3 – (1) Başvuruda bulunan yerli üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci
maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit
edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, şikâyetin gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37
gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
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(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı belirlenen 13 ithalatçı firmadan 11 tanesi soru formunu cevaplandırmıştır.
(6) Soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna yanıt
veren 6 firmadan 5 tanesi işbirliğinde bulunmuştur.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 9/4/2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği, AB Türkiye Delegasyonu ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçılara, European
Producers of Laminate Flooring - Avrupalı Laminat Parke Üreticileri Birliği (EPLF) ve yerli
üretim dalına iletilmiştir. Adı geçen tüm taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için
uygun süre tanınmış, nihai bildirime cevap verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepler de karşılanmıştır.
(8) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ile yerli üretim
dalından gelen dinleme toplantısı talepleri kabul edilmiştir. Bu çerçevede, talep eden üretici/ihracatçı, ithalatçı firmalar ile yerli üretim dalının katılımı ile 21/4/2015 tarihinde kamu dinleme
toplantısı ve 20/4/2015-22/4/2015 tarihleri arasında da işbirliğinde bulunan tüm üretici/ihracatçı
firmalarla özel dinleme toplantıları düzenlenmiştir.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm
bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan
bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak
üzere hazır tutulmuştur.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, şikâyetçi üretici firmalardan Kastamonu Entegre, Yıldız Entegre ve Çamsan’ın üretim ve idari tesislerinde yerinde
doğrulama soruşturmaları yapılmıştır.
(2) Almanya’dan işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalardan Kronotex GmbH & Co.
KG (Kronotex), Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH (Egger), Classen Flooring International
GmbH (Classen) ve Falquon GmbH (Falquon) firmaları nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.
(3) İthalatçılar tarafından sunulan bilgilerin yeterli delillerle desteklenenleri dikkate
alınmış olup, ithalatçılar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmasına gerek görülmemiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013-30/9/2013 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar tehdidi belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2010-30/9/2013 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, Almanya menşeli 4411.13.90.00.11,
4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11, 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları
(GTİP) altında yer alan “laminat parkeler”dir. Soruşturma açılışı esnasında 4411.13.90.00.00,
4411.14.90.00.00, 4411.92.90.00.00 ve 4411.93.90.00.00 GTİP altında yer alan “diğerleri” tanımlı eşyaların tarife pozisyonları, 2014 Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklik
sonrasında 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 pozisyonları altında “laminat parkeler” olarak değiştirilmiştir.
(2) Laminat parkeler orta yoğunluklu levha (MDF) veya yüksek yoğunluklu levhaların
(HDF) iki yüzünün kaplanmasıyla oluşan ve üretiminde dekor kağıdı, üst kaplama kağıdı ve
balans kağıdı gibi malzemelerin kullanıldığı, genellikle kapalı alanlarda ofis ve evlerde yer döşemesinde kullanılan ürünlerdir. Masif parke ve lamine parke gibi daha üst ürün grubuna alternatif ürünlerdir. Laminat parkeler aşınma direnci, darbe direnci, lekelenme direnci, sigara
yanıklarına karşı direnç ve mobilyaların yarattığı basınca karşı direnç gibi özelliklerine göre
çeşitli kategorilere ayrılmaktadır.
(3) Laminat parke overlay, dekoratif kağıt, taşıyıcı levha ve balans olmak üzere dört
ana katmandan oluşur. Overlay tabakası, laminat parkenin kullanım yerinde karşılaşacağı mekanik tesirlere karşı zırh görevi yapan şeffaf film tabakasıdır. Dekoratif kağıt tabakası, yüzeyinde değişik ağaç desenleri baskılı, laminat parke ürününe doğal ahşap hissini veren tabakadır.
Taşıyıcı levha ise HDF (Yüksek yoğunlukta lif levha) tabakasıdır. Son olarak balans tabakası
ise HDF levhasının formunu dengeleyen ve aynı zamanda zeminden gelen nem ve rutubet tesirine karşı ürünü koruyan kağıt tabakasıdır.
(4) Laminat parke üretiminde kullanılan kağıt katmanlara yapılan emprenye işlemi esnasında aşınma, çizilme, UV ışınlarına dayanıklılık, parlaklık, rutubet dayanıklılığı kazandıracak kimyasallar kağıt tabakalarına yüklenirler.
(5) Soruşturma konusu ürünün bazı ithalatçıları tarafından yerli üretim dalının ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin az olduğu, bazı ürün tiplerinin ise üretilmediği yönünde görüş bildirilmiştir. Yapılan incelemeler ve yerinde doğrulama soruşturmalarında da tespit edildiği
üzere yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm alt tiplerini imal etme zorunluluğu
bulunmamakla birlikte, YÜD’ün ürün kompozisyonunun ürünün temel tiplerini içerdiği, diğer
temel tiplerini ise üretme kapasitesini ve yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
(6) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas
olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk
Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
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Benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan laminat parkelerin teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanları, dağıtım kanalları ve tüketici algısı itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul
edilmiştir.
(2) Buna ilaveten, işbirliğinde bulunan Falquon GmbH firması ise hem soru formuna
verdiği cevaplarda hem yerinde doğrulama sırasında ve son olarak da nihai bildirim sonrasında
verdiği yazılı görüşlerde;
a) Firmanın üretimini gerçekleştirdiği ürünün YÜD tarafından üretilmediğini ve YÜD
tarafından üretilen ürünle benzer ürün sayılamayacağını,
b) Firma tarafından üretilen ürünlerin elektron ışın ile sertleştirilmiş yüzeye sahip parlak
laminat parke olduğunu ve soruşturma konusu üründe normalde 4 ana katman olmasına rağmen
firmanın ürettiği üründe sadece iki ana katman olduğunu,
c) Firma tarafından üretilen ürünün dünyada kendilerinden başka sadece bir üreticisinin
daha bulunduğunu ve YÜD’ün bu üretim teknolojisine sahip olmadığını,
ç) Firma tarafından ihraç edilen ürünün münferit teknolojisinden kaynaklı daha yüksek
üretim maliyeti ve görece daha yüksek birim fiyatlarla hem iç piyasaya hem de ihraç pazarına
sunulduğunu dile getirerek ürünlerinin YÜD tarafından üretilen ürün ile benzer ürün sayılamayacağını ve bu nedenle de soruşturmada kapsam dışı tutulmaları gerektiğini,
iddia ve talep etmiştir.
(3) Firma tarafından sunulan iddia ve talepler soruşturmanın bütün aşamalarında dikkate
alınmış olup her ne kadar firmanın ürettiği ürünün farklı bir teknoloji kullanılarak imal edilmekte olduğu tespit edilmiş olsa da YÜD ve diğer Alman üreticiler tarafından üretilen ürünlerle
ikamesinin mümkün olduğu, benzer kullanım alanlarına sahip olduğu ve bu nedenlerle de soruşturma konusu ürünle benzer ürün sayılmasının önünde bir engel bulunmadığı değerlendirilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel Bilgiler
MADDE 9 – (1) Almanya’da yerleşik Kronotex, Egger, Classen, Falquon ve MeisterWerke
firmalarının soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandırarak işbirliğine geldikleri kabul edilmiştir.
(2) Adı geçen firmalar bakımından normal değer ile ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ve
damping marjı hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler bu firmalar için özel olarak hazırlanan firma
özel bildirimlerinde paylaşılmıştır.
(3) Firma özel bildirimlerinde paylaşıldığı kapsamda, işbirliğine geldiği kabul edilen
firmalar için normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı, bildirimlerde aksi belirtilmedikçe,
Bu Tebliğde belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.
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(4) Eksiklik yazısı yazılmış olmasına rağmen, alınan cevaplardaki tablolarda esaslı eksikliklerin olması ve soru formuna eksik yanıt vermesi nedeniyle LaminatePark GmbH & Co.
KG firmasının işbirliğinde bulunmadığı değerlendirilmiştir. Parador GmbH & Co. KG ve Hamberger Flooring GmbH & Co. KG firmaları ise soru formunu doldurmamış ve damping marjı
hesaplamasına esas teşkil edecek temel verileri sağlamamış olduğundan, bu firmaların işbirliğinde bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bahsi geçen firmalar ve işbirliğine gelmeyen diğer firmalar için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
(5) Bu kapsamda nihai bildirim sonrasında, yukarıda bahsi geçen LaminatePark
GmbH & Co. KG firmasına eksiklik yazısına cevap verildiği yönünde görüş alınmış olup yapılan incelemede söz konusu firmaya eksiklik yazısı yazıldığı ancak alınan cevaplarda yer alan
tablolarda esaslı eksiklikler olduğu ve mevcut verilerin tip bazında damping marjı hesaplamaya
elverişli olmadığı anlaşıldığından söz konusu firmanın işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiştir. Yine aynı kapsamda Hamberger Flooring GmbH & Co. KG firması kendilerinin verilerinin
de dikkate alınması yönünde bir talepte bulunmuştur. Ancak adı geçen firmanın verilen sürede
soru formuna cevap vermemesi ve süre dolumu sonrasında gelen süre uzatımı talebinin reddedilmesi nedenleriyle firmanın işbirliğinde bulunmadığı değerlendirilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üretici-İhracatçı Firmalar İçin Normal Değer
Temsil testi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp
kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır.
Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini veya daha
fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç
piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
Normal ticari işlem testi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen
üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır.
(2) Buna göre normal değer;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama
birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, SD boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış
işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,
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2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’inden daha azını oluşturması halinde ise SD boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa
satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,
belirlenmiştir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde, SD boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı
ortalaması esasında belirlenmiştir.
c) Benzer ürünün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş normal
değer esasında belirlenmiştir.
İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 12 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci
maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.
Oluşturulmuş normal değer
MADDE 13 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalardan tip bazında temin edilen benzer ürünün üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler
ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde makul bir kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İhraç Fiyatı
İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 14 – (1) İşbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural
olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Damping Marjları
Fiyat karşılaştırması
MADDE 15 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile
ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi haklı görülen, belgelendirilen ve
hesaplamalara uygulanabilen ayarlamalar yapılmıştır.
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Damping marjları
MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları,
normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma
özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İşbirliğine gelmeyen firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.
(2) Kronotex, Egger, Classen, Falquon ve Meisterwerke firmaları nihai bildirim sonrasında kendileri için yapılan damping marjı hesaplamalarına ilişkin itirazda bulunmuştur. Söz
konusu itirazlar değerlendirilerek Egger, Classen, Falquon ve Meisterwerke firmalarının haklı,
tevsik edilebilen ve hesaplamalarda tatbiki mümkün olan itirazları tekrar değerlendirilmiştir.
Kronotex firmasının itirazları ile damping marjı tespitinin yeniden gözden geçirilmesi talebi
ise kabul edilmemiştir.
(3) Yeniden değerlendirmeler neticesinde, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı
firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları Kronotex için % 7,39,
Egger firması için % 9,72, Falquon firması için % 0,18, Classen için % 6,23, MeisterWerke
firması için ise % 19,17 oranlarında; işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar için hesaplanan
damping marjı ise CIF bedelin % 20,72’si oranında tespit edilmiştir.
(4) Öte yandan, Kanunun 7 nci maddesi hükmü çerçevesinde dampinge konu ithalat
nedeni ile meydana gelen zararın telafisinin, tespit edilen damping marjlarından daha az bir
miktarda önlem konulmasıyla mümkün olacağı belirlendiğinden daha az oranda önlem uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
(5) Bu çerçevede, ülke geneli için hesaplanan fiyat baskısı oranı ile işbirliğine gelen
üretici/ihracatçı firmaların soruşturma dönemindeki ihracatının birim fiyatları dikkate alınarak
firma temelinde maktu dampinge karşı önlem hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama neticesinde
Kronotex, Egger, Classen ve MeisterWerke firmaları için 29 uncu maddede belirtilen tutarlarda;
işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında dampinge karşı maktu önlem belirlenmiştir. Falquon firması için hesaplanan damping marjı, ihmal
edilebilir oranda olduğundan firmanın dampinge karşı önleme tabi olmayacağı değerlendirilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatın
incelenmesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığından temin edilen 2010-2013 yıllarına ait beyanname bazlı ithalat istatistiklerinden ticari tanımı laminat parke olan ürünler ayrıştırılarak, önlem
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konusu olmayan diğer ürünler inceleme dışında bırakılmıştır. İlgili ayrıştırma yapıldıktan sonra
yalnızca laminat parke ithalat verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ndan beyanname bazında alınan verilerle işlem bazında eşleştirilmiştir.
(3) Diğer taraftan, 2012 ve 2013 yıllarında beyanname bazında tutulan istatistiklerin
kilogram, adet, metre, metre küp biriminden de tutulduğu tespit edilmiş olup söz konusu miktar
verileri YÜD’den temin edilen dönüşüm oranına göre revize edilmiştir. Bu çerçevede, Kastamonu Entegre A.Ş.’den alınan bilgiler ışığında 8 mm’lik ürünlerin 1 kg’ı 0,136 metrekare (m2),
1 adedi 0,25 m2, 1m3’ü 125 m2’dir. 2010-2011 verilerinin m2 bazında olması gerekçesiyle
söz konusu yılların TÜİK miktar verileri aynen alınmıştır.
Ürünün genel ithalatı
MADDE 18 – (1) Soruşturmaya konu ürünün genel ithalatı 2010 yılında 39.084.269
m2 iken 2011 yılında 28.483.580 m2, 2012 yılında 32.756.091 m2 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 24.277.073 m2 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu ithalatın değeri ise 2010 yılında 141.886.843 ABD Doları iken, 2011 yılında 161.003.067 ABD Doları, 2012 yılında
166.460.824 ABD Doları ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 141.179.618 ABD Doları olmuştur.
(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2010 yılında 3,63 ABD Doları/m2, 2011
yılında 5,65 ABD Doları/m2, 2012 yılında 5,08 ABD Doları/m2 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 5,82 ABD Doları/m2 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı
MADDE 19 – (1) Almanya menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2010 yılında
17.713.390 m2 olan ithalatın 2011 yılında 19.755.889 m2, 2012 yılında 25.075.975 m2 ve
2013/Ocak-Eylül döneminde de 18.893.641 m2 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.
(2) Almanya menşeli ithalat değer bazında 2010 yılında 88.897.748 ABD Doları iken
2011 yılında 113.184.513 ABD Doları, 2012 yılında 126.764.326 ABD Doları ve 2013/OcakEylül döneminde de 110.307.514 ABD Doları düzeyinde seyretmiştir. Yine bu dönemde gerçekleşen ithalatın birim fiyatları ise 2010 yılında 5,02 ABD Doları/m2 iken 2011 yılında 5,73
ABD Doları/m2, 2012 yılında 5,06 ABD Doları/m2 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 5,84
ABD Doları/m2 olmuştur.
(3) Almanya menşeli ithalatın genel ithalattan aldığı pay ise yıllar itibariyle 2010 yılında
% 45 iken 2011 yılında % 69, 2012 yılında % 77 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de % 78 olarak gerçekleşmiştir.
Ürünün üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatı
MADDE 20 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalata bakıldığında 2010 yılında
21.370.879 m2 olan ithalat miktarının 2011 yılında 8.727.691 m2, 2012 yılında 7.680.116 m2
ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 5.804.043 m2 olduğu görülmektedir.
(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın yıllara göre toplam değeri de miktardaki azalmaya
paralel bir seyirle 2010 yılında 52.989.095 ABD Doları iken 2011 yılında 47.818.554 ABD
Doları, 2012 yılında 39.696.497 ABD Doları ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 33.199.764
ABD Doları seviyesine gerilemiştir.
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(3) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2010 yılında
2,48 ABD Doları/m2 iken 2011 yılında 5,48 ABD Doları/m2, 2012 yılında 5,17 ABD Doları/m2
ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 5,74 ABD Doları/m2 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 21 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru
sahibi firmalar ve destekçi üreticilerin yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanmıştır.
Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve şikâyet konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın
toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. Soruşturma dönemi 2013 yılının
9 aylık dönemi olduğundan, bu veriler endeks değerleri hesaplamasının daha tutarlı olması için
yıllıklandırılmıştır.
(2) Buna göre yurt içi tüketim endeksi 2010’da 100 birim iken, 2011 yılında yine 100
birim, 2012 yılında 98 birim, 2013’te ise 103 birim olarak gerçekleşmiştir.
(3) Almanya’nın 2010 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2011 yılında 112 birime, 2012 yılında ise 145 birime yükselmiş, 2013 yılında ise 103 birim olarak gerçekleşmiştir.
(4) Diğer ülkelerin toplam pazar payı 2010 yılında 100 birim kabul edildiğinde 2011
yılında 41 birime, 2012 yılında ise 37 birime, 2013 yılında ise 26 birime gerilemiştir.
(5) Öte yandan yerli üretim dalının pazar payı 2010 yılında 100 birim kabul edildiğinde
2011 yılında 113 birime yükselmiş, 2012 yılında ise 99 birime gerilemiş, 2013 yılında ise 117
birime yükselmiştir.
Soruşturma konusu ülkenin ihracat potansiyeli ve kapasitesi
MADDE 22 – (1) International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM)’den
elde edilen istatistikî bilgiler değerlendirildiğinde, 2010-2013 arası dönemde yapılan 4411 dörtlü bazda gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan “ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden
lif levhalar” ihracatı incelendiğinde Almanya’nın dünyadaki en büyük ihracatçı ülke olduğu
görülmektedir. 4411.13, 4411.14, 4411.92 ve 4411.93 altılı bazda GTP incelendiğinde ise yine
Almanya’nın önemli ihracatçı ülkeler arasında olduğu görülmektedir.
(2) UTM verilerine göre, 2010 yılında Almanya’nın tüm ülkelere 4411 ürün grubundan
toplam ihracatı 2,5 milyon ton iken, 2011 yılında 2,2 milyon ton, 2012 yılında 2,1 milyon ton,
2013 yılında ise 2,2 milyon ton seviyesindedir.
(3) EPLF (European Producers of Laminate Flooring) tarafından hazırlanan rapora göre,
2010 yılında 935 milyon m2 olan küresel laminat parke üretimi 2011 yılında 915 milyon m2
ve 2012 yılında da 890 milyon m2’ye gerilerken 2013 yılında 925 milyon m2’ye yükselmiştir.
Küresel üretimin bölgelere göre dağılımına bakıldığında Asya bölgesinde 2010 yılında 285
milyon m2 olan laminat parke üretimi 2011 yılında 290 milyon m2, 2012 yılında 270 milyon
m2 ve 2013 yılında da 285 milyon m2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Amerika bölgesinin üretimi ise 2010 yılında 90 milyon m2 iken 2011 yılında 85 milyon m2, 2012 yılında
90 milyon m2 ve 2013 yılında da 95 milyon m2 olmuştur. Küresel laminat parke üretiminde
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Avrupa bölgesi 2010 yılında 560 milyon m2, 2011 yılında 540 milyon m2, 2012 yılında 530
milyon m2 ve 2013 yılında da 545 milyon m2 üretimle en büyük üretici bölge olmuştur. Buna
göre küresel laminat parke üretimi 2012/2013 döneminde % 3,9 büyürken Avrupa bölgesi
% 2,8, Amerika bölgesi %5,6 ve Asya bölgesi de %5,6 oranında büyümüştür.
(4) Küresel laminat parke üretimi ülkeler bazında incelendiğinde ise toplam 935 milyon
m2 olan küresel üretimden %28’lik pay alan ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) ilk sırada yer alırken
ÇHC’yi %26 pay ile Almanya, %9 ile ABD/Kanada, %9 ile Türkiye ve %5 ile Rusya takip etmektedir. Aynı raporda seçilmiş ülkeler bazında yer alan laminat parke satışlarına göre
2011/2013 dönemi üç yıllık ortalamaya göre ÇHC yaklaşık 230 milyon m2 ile ilk sırada yer
alırken ÇHC’yi 110 milyon m2 ile ABD, 100 milyon m2 ile Türkiye, 80 milyon m2 ile Almanya
ve 50 milyon m2 ile Rusya takip etmektedir.
(5) EPLF raporu ve UTM verileri ışığında, Almanya’nın global laminat parke pazarında
yüksek üretim ve ihracat kapasitesi ile en önemli ülke durumunda olduğu değerlendirilmektedir.
TÜİK verileri incelendiğinde 2013 yılında Türkiye’de inşaat sektörünün % 7,4 oranında
büyüdüğü, konut satışlarının ise artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede, ülkemiz
genel ithalatı içinde Almanya’nın ilk sırada yer alması nedeniyle önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yöneltebileceği önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.
(6) Öte yandan, işbirliğinde bulunan firmaların stok miktarları incelenen dönem itibariyle artış göstermiş olup, 2011 yılına göre 2013 yılı stok miktarlarındaki artış oranı % 45 olmuştur.
(7) Soruşturma konusu ülkede yerleşik kapasitenin durumu, söz konusu kapasitenin
Türkiye’ye yönlendirilme ihtimali ve işbirliğine gelen firmaların stoklarındaki artış değerlendirildiğinde Yönetmeliğin 17 nci maddesinde düzenlenen zarar tehdidine ilişkin (b) ve (d) etkenlerinin mevcut olduğuna kanaat getirilmiştir.
Dampingli ithalatın yerli üretici fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 23 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken ithalat
istatistikleri bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı miktar ve oranları hesaplanmıştır.
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 24 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün
yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması analizinde, CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer gümrük masrafları ilave edilerek,
soruşturma konusu laminat parkelerin ithalat maliyeti yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları
ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar neticesinde, Almanya menşeli ürünlerin yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları üzerinde 2013 yılının 9 aylık döneminde % 2,40 oranında
fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.
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(2) Diğer taraftan, fiyat baskısı, Almanya menşeli ürünlerin fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Almanya menşeli ithalatın gümrük vergisi ve diğer gümrükleme masrafları dâhil
Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının gerekli ayarlamalar yapılarak bulunan
üretim maliyetine makul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış
fiyatı ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken
fiyatını 2013 yılının 9 aylık döneminde % 5,75 oranında baskı altına aldığı tespit edilmiştir.
(3) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki
etkisi incelendiğinde, Yönetmeliğin 17 nci maddesinde düzenlenen zarar tehdidine ilişkin (c)
etkeninin mevcut olduğu değerlendirilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 25 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi firmaların soruşturma konusu ürüne ilişkin 2010-2013/Ocak-Eylül için gerçekleşen
verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı,
maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla 2013
yılının 9 aylık verileri yıllıklandırılmıştır. TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan
yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve 2010 yılı esas
alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 105, 102 ve 117 birim olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt İçi Satışlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktar
endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 112, 96 ve 121 birim olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında
100 birim olan yurt içi satış hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 106, 99 ve 118
birim olarak gerçekleşmiştir.
c) İhracat
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 119, 144 ve 119 birim olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında
100 birim olan ihracat hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 130, 159 ve 135 birim
olarak gerçekleşmiştir.
ç) Pazar Payı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan yurt içi pazar payı
endeksi, takip eden yıllarda 113, 99 ve 117 birim olarak gerçekleşmiştir.
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d) Stoklar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan stok miktar endeksi,
takip eden yıllarda sırasıyla 36, 124 ve 166 birim olarak gerçekleşerek önemli ölçüde artmıştır.
e) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi 2010-2013 döneminde sırasıyla 100, 99, 113 ve 97 birim olarak gerçekleşmiştir. KKO ise 2010 yılında % 61, 2011’de
% 65, 2012’de % 55 ve 2013’te ise % 56 düzeyindedir.
f) İstihdam
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan idari personel sayısı
endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 109, 130 ve 152 birim olarak gerçekleşirken, 2010 yılında
100 birim olan direkt işçi sayısı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 109, 119 ve 131 birim
olarak gerçekleşmiştir.
g) Ücretler
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2010 yılında 100 birim olan üretiminde
çalışan işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 100, 104 ve
120 birim olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Verimlilik
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan üretiminde çalışan
işçi başına verimlilik endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 96, 85 ve 90 birim olarak gerçekleşmiştir.
h) Yurt İçi Fiyatlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan ağırlıklı ortalama
yurt içi birim satış fiyatı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 94, 102 ve 97 birim olarak gerçekleşmiştir.
ı) Maliyetler
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan ağırlıklı ortalama
birim ticari maliyet endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 110, 105 ve 110 birim olarak gerçekleşmiştir.
i) Kârlılık
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe yurt içi satışlardan 2010 yılında 100 olan birim
kârlılık endeksi 2011 yılında 21, 2012 yılında 89 birim ve 2013 yılında ise 35 birime gerilemiştir.
2) YÜD’ün yurtdışı satışlardan 2010 yılında 100 birim olan birim kârlılık endeksi ise
takip eden yıllarda artarak 142, 196 birim olarak gerçekleşmiş, 2013 yılında ise 87 birime gerilemiştir.
3) Soruşturmaya konu ürünün toplam satışlarından elde edilen kârlılık endeksine bakıldığında ise 2010 yılında 100 olan birim kârlılık endeksi 2011 yılında 19 birime, 2012 yılında
92 birime, 2013 yılında ise 34 birime gerilemiştir.
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j) Nakit Akışı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan ürün nakit akışı endeksi
takip eden yıllarda sırasıyla 39, 103 ve 65 birim olarak gerçekleşmiştir.
k) Net Kârlılık, Özkaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hâsılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 birim olan net kârlılık
(Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 31, 108 ve -15 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) 2010 yılında 100 birim olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi takip eden
yıllarda sırasıyla 100, 35, 123 ve -15 birim gerçekleşmiştir.
3) 2010 yılında -100 olan yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 29, 97 ve -9 birim olarak gerçekleşmiştir.
l) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 olan aktif büyüklüğü
takip eden yıllarda sırasıyla 124, 147 ve 213 birim olarak gerçekleşmiştir.
m) Öz Sermaye Artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 birim olan öz sermaye
endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 101, 112 ve 134 birim olarak gerçekleşmiştir.
n) Yatırımlardaki Artış
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2010 yılında 100 olan yatırım endeksi
takip eden yıllarda sırasıyla 125, 285 ve 70 birim seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde üretim,
yurt içi satışlar ve ihracat göstergelerinin incelenen dönemde olumlu bir seyir gösterdiği görülmektedir.
(2) Öte yandan, yerli üretim dalının artan sınai ve ticari maliyetleri, stokları, yurt içi
satışlardan kârlılığı, verimliliği, stok çevrim hızı gibi ekonomik göstergelerinde düşüş göz önüne alındığında maddi zarar tehdidinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.
(3) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin veriler incelendiğinde, satışların maliyeti ve
yatırımlarda bozulma trendi gözlenmiştir.
(4) Dampingli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının ortalama yurt içi fiyatlarının altında olduğu da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde pazardaki mevcut koşullar
altında dampingli ithalattaki artışın ve buna bağlı olarak pazardaki büyümeden daha fazla pay
alma eğiliminin sürebileceği ve bu nedenle yerli üretim dalının pazar payının daralacağı ve
ekonomik göstergelerinin kötüleşeceği beklenmektedir. Bu durumda dampingli ithalatın maddi
zarar tehdidinin ötesine geçerek yerli üretim dalı üzerinde maddi zarara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında hesaplanan ve önemli oranlarda olduğu tespit edilen damping marjları durumu destekler niteliktedir.
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(5) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflardan yerli üretim dalının üretim, yurt içi yurt
dışı satış, istihdam, yatırım gibi göstergelerinde iyileşmeler bulunduğuna ve yerli üretim dalının
ekonomik göstergelerinin zarar tehdidini işaret etmediğine yönelik görüşler alınmıştır. Bilindiği
üzere Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde yapılan dampingin yerli üretim dalı üzerindeki
etkisinin incelenmesinde kullanılan etken ve göstergelerin biri veya birkaçı mutlaka belirleyici
bir yargıya temel teşkil etmeyebilir. Bu kapsamda açıklandığı üzere yerli üretim dalı üretimini
arttırmakla birlikte stoklarda artışlar yaşanmakta, satışlardaki artışlar ise dampingli ithalat baskısı altında kârlılıktaki bozulmalar pahasına gerçekleşmekte, YÜD maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtamamaktadır. Bununla birlikte, Almanya menşeli laminat parke ithalatı incelendiğinde 2010 yılında 17,8 milyon m2 olarak gerçekleşen ithalatın 2013 yılının 9 aylık verileri
12 aya tamamlandığında % 42 oranında artarak 25,1 milyon m2’ye ulaşacağı değerlendirilmiştir. 2013 yılının gerçekleşmiş ithalat rakamlarına bakıldığında, 12 aylık dönemde gerçekleşen ithalatın 22,9 milyon m2 seviyesinde gerçekleşerek 2010 yılına oranla % 23’lük bir artış
göstermesi de bahse konu değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. Türkiye’nin inşaat sektöründeki pazar ve talep yapısı dikkate alındığında, Almanya’nın yüksek ihracat ve üretim kapasitesi
ile stoklarındaki artışa paralel olarak maddi zarar tehdidine neden olmasının muhtemel olduğu
değerlendirilmektedir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Tehdidi Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 27 – (1) Zarar döneminde soruşturmaya konu ülke menşeli dampingli ithalatın
fiyatlarının YÜD fiyatlarını kırdığı ve baskı altına aldığı ve bu durumun maddi zarar tehdidini
işaret ettiği tespit edilmiştir.
(2) Diğer taraftan, zarar inceleme döneminde yurt içi tüketim artarken, Almanya’nın
pazar payı artmış ve zarar inceleme dönemi boyunca genel ithalat içinde en çok pay alan ülke
konumunu korumuştur.
(3) Bu tespitler ışığında, dampingli ithalat nedeniyle özellikle soruşturma döneminde
YÜD’ün ekonomik göstergelerinde zarar tehdidini işaret eden bozulmalar olduğu değerlendirilmiştir.
(4) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflardan dampingli ithalat ile yerli üretim dalının
bazı ekonomik göstergelerindeki bozulmalar arasında illiyet bağı olmadığına yönelik görüşler
alınmıştır. Bu kapsamda, yerli üretim dalına mensup firmaların iç işleyişlerinden ve yatırım
kararlarından kaynaklı nedenler, Türkiye piyasasında benzer ürün ile soruşturma konusu ürün
arasındaki kıyaslama unsurları ve zarar tehdidine etki edebilecek piyasa işleyişine ve yerli üretim dalını oluşturan firmaların yapılarına ilişkin sair unsurlar değerlendirilmiştir. Son tahlilde,
ilgili taraflarca yöneltilen itirazlar ile ortaya konulan ve/veya idarenin resen incelediği unsurların, soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı
üzerindeki zarar tehdidi arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldırmaya yetecek güçte ve nitelikte olmadığına kanaat getirilmiştir.
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Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 28 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca düşüş göstermiştir.
(2) Bununla birlikte, 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/24) ile ÇHC menşeli
laminat parkeler için 1,60- 2,48 ABD Doları/m2 tutarlarında dampinge karşı kesin önlemler
yürürlüğe konulmuş, 3/5/2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/14) ile bahse konu önlemlerin
yürürlük süresi beş yıl uzatılmıştır.
(3) Yapılan değerlendirme kapsamında, soruşturma konusu ülke dışındaki diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktarı ve birim fiyatlarının, yerli üretim üzerindeki zarar tehdidi haliyle dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldıracak nitelikte
olmadığı değerlendirilmiştir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Sonuç ve Karar
Karar
MADDE 29 – (1) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla gümrük tarife istatistik pozisyonu, eşya tanımı, menşe ülkesi ve ilgili firmalara yönelik olarak tabloda gösterilen dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 30 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 29 uncu maddede bulunan tabloda
gösterilen oranlarda karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/22)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler ve İşlemler
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (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 (NGGS) sonuçlarını içermektedir.
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) 29/1/2004 tarihli ve 25361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) ile Malezya menşeli
"vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve ipler" (Lateks iplik) ithalatında muhtelif oranlarda
dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Daha sonra yerli üretim dalı tarafından söz konusu ürüne yönelik bir nihai gözden
geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunulması üzerine, 31/12/2008 tarihli ve
27097 sayılı 4 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/42) ile başlatılan NGGS, 18/6/2009 tarihli ve 27262
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/14) ile sonuçlandırılarak meri uygulamanın devam etmesine
karar verilmiştir.
(3) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin 18/6/2014 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
(4) Malezya menşeli “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler”in ithalatında halen
uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına
veya yeniden tekrarına yol açtığı iddiası ile yerli üretici Elpa Elastiki İplikler Sanayi A.Ş. (Elpa)
tarafından yapılan ve Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine
17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/17) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlemler yürürlükte kalmaya devam etmiştir.
(5) İşbu Tebliğ’de yer alan analiz ve değerlendirmeler için başvuru sahibi şikâyetçi firmanın verileri esas alınmıştır. Bu bağlamda, Tebliğ’in geri kalan kısmında başvuru sahibi şikâyetçi firma “Yerli Üretim Dalı” (YÜD) olarak nitelendirilmiştir.
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Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvurunun, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim
dalını temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün tespit edilen ithalatçılarına, Malezya’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve anılan ülkede yerleşik diğer
üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla Malezya Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış
olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(3) YÜD soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(4) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden ilgili
tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
(5) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu bildirimin
ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
(6) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen ithalatçı firmaların 7’sinden cevap alınmıştır.
(7) Malezya’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap veren olmamıştır.
(8) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai
bildirim; soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılara ve yerli üreticilere iletilmiştir.
(9) Taraflardan nihai bildirime görüş bildiren olmamıştır.
(10) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün
ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Elpa’nın
Tekirdağ’daki üretim tesisi ile İstanbul’daki idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması
yapılmıştır.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/201131/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4007.00 gümrük tarife pozisyonunda (GTP)
sınıflandırılan "vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve ipler" (lateks iplikler) dir.
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(2) Ürünün tanımı “tabii lateksten mamul vulkanize edilmiş çıplak yuvarlak lastik tel
ipliği”dir. Lateks iplikler, %100 doğal lateksten mamul olan ipliklerdir. Çoğunlukla tekstil,
konfeksiyon, çorap, iç çamaşırı, mobilya gibi ürünlerin imalatında kullanılmaktadır. Lateks ipliklerin renkleri sınırlıdır ve normal şartlarda kullanıldıkları ürünün içinde görünmeyecek şekilde yer almaktadır. Söz konusu ürünün maliyeti, renge veya kalınlığa göre farklılık göstermemektedir.
(3) Doğal lateks, kauçuk ağaçlarından toplandıktan sonra, çeşitli kimyasal maddeler
(amonyak) ile belirli sürelerde santrifüj makinelerinde karıştırılarak likit ve katı bölümlerinin
belirli oranlarda ayrıştırılmasını takiben varillere ve muhafaza depolarına doldurulur ve konteynır içerisinde sevk edilir. Sıvı halde ithal edilen lateksin yaklaşık olarak %60’lık kısmı doğal
ham lateks olup, diğer kısmı sudur. Yerli üretim dalı kauçuk hammaddesini Tayland ve Endonezya gibi ülkelerden direkt olarak ithal etmektedir. Üretimde gerekli yardımcı maddeler ise
yurt içinden ve Hindistan ve Almanya’dan tedarik edilmektedir.
(4) YÜD tarafından üretilen ürünler ile soruşturma konusu ülkeler menşeli ipliklerin
benzer ürün olduğu tespiti mevcut önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruşturmada (esas
soruşturmada) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise gerek YÜD tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkelerden Türkiye’ye ihraç edilen lateks ipliğin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir görüş alınmamıştır.
(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas
olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler
bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
(6) Esas soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün arasında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap ettikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı ve bu çerçevede bahse konu ürünün soruşturma
konusu ürünle benzer ürün olduğu belirlenmiştir. Bu soruşturmada ise söz konusu belirlemeleri
değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten
kalkması halinde dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimali incelenmiştir.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının büyüklüğü
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu üründe uygulanan mevcut dampinge karşı önlemin
hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjları bahse konu ülkedeki yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.
(2) Buna göre, esas soruşturma sırasında Malezya’da yerleşik üretici-ihracatçı firmalar
için CIF değerin %14,83’ü ila %23,69’u arasında değişen oranlarda damping marjları belirlenmiştir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’ün zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki
edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel
gelişimi, fiyatlarının gelişimi ve muhtemel fiyat baskısı ve potansiyeli ile YÜD’ün ekonomik
göstergeleri incelenmiştir.
Maddenin genel ithalatı
MADDE 11 – (1) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve şikâyet konusu
ülkelerden yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.
(2) Maddenin genel ithalatındaki eğilime bakmak için önleme tabi ürünün, 2011–2013
döneminde tüm ülkelerden gerçekleştirilen genel ithalat verileri incelenmiştir. Bu çerçevede,
2011 yılında 3.064 ton olan ithalat, 2012 yılında artış göstererek 3.688 tona yükselmiş, 2013
yılında ise 3.567 tona düşmüştür.
(3) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2011 ve 2012 yıllarında
sırasıyla 5,40 ABD Doları/Kg ve 4,44 ABD Doları/Kg olan birim fiyatların 2013 yılında 3,96
ABD Doları/Kg’a düştüğü görülmektedir.
(4) Ürünün ithalatına değer olarak bakıldığında ise genel ithalatın sırasıyla 2011 yılında
16,5 milyon ABD Doları, 2012’de 16,4 milyon ABD Doları, 2013 yılında ise 14,1 milyon ABD
Doları tutarında gerçekleştiği görülmektedir.
Maddenin önlem konusu ülkeden ithalatı
MADDE 12 – (1) Önlem konusu Malezya’dan 2011 yılında ithalat gerçekleşmemiştir.
2012 yılına bakıldığında 150 Kg kadar bir ithalat gerçekleştirilmiş olup bahse konu ithalatın
değeri 1.041 ABD Doları seviyesindedir. 2013 yılında ise 2011 yılında olduğu gibi Malezya’dan
ithalat gerçekleşmemiştir.
Yurt içi tüketim ve pazar payları
MADDE 13 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru
sahibi yerli üretici ile destekçi firmanın ilgili yıllara ilişkin olarak verdikleri yurt içi satış miktarları ile genel ithalat verileri kullanılmıştır. Bahse konu firmaların yurt içi satış miktarlarının
genel ithalat ile toplanması suretiyle toplam Türkiye tüketimi bulunmuş, yerli sanayinin yurt
içi satışlarının ve önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır.
(2) Yurt içi tüketim endeksi 2011’de 100 iken 2012 yılında 114 birime, 2013 yılında
ise 123 birime yükselmiştir.
(3) Malezya’dan 2011 ve 2013 yıllarında ithalat yapılmamasından ve 2012 yılında 150 Kg
seviyesinde bir ithalat olmasından dolayı, Malezya’nın pazar payının ihmal edilebilir düzeylere
gerilediği görülmektedir.
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(4) Diğer ülkelerin toplam pazar payı ise 2011 yılında 100 kabul edildiğinde, 2012 yılında 105, 2013 yılında ise 94 birim olarak gerçekleşmiştir.
(5) Öte yandan yerli üretim dalının pazar payı 2011 yılında 100 birim kabul edildiğinde
2012 yılında 102 birim, 2013 yılında ise yeniden 100 birim olarak gerçekleşmiştir.
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 14 – (1) Önlemin kalkması halinde Malezya menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, bahse konu ülke menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş
fiyatlarıyla YÜD’ün gerçekleşmiş iç piyasa satış fiyatlarını karşılaştıran fiyat kırılması ve fiyat
baskısı hesaplamaları yapılmıştır.
(2) Önlem konusu ülkeden soruşturma döneminde gerçekleştirilen ithalat olmadığından,
ihtimalleri değerlendirmek açısından potansiyel bir hesaplama yapılmıştır.
(3) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması analizinde, CIF ithal
fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer gümrük masrafları ilave edilerek, soruşturma konusu ürünlerin ithalat maliyeti yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır.
Fiyat kırılması hesap edilirken, yerli üreticinin yıllık ortalama yurt içi satış fiyatı ile Malezya’nın
ITC’den temin edilen ortalama dünya ihraç fiyatı kullanılarak hesaplanan potansiyel fiyat kırılması 2011 yılında %12, 2012 yılında %33, 2013 yılında ise %3 düzeyindedir.
(4) Diğer taraftan, fiyat baskısı, Malezya menşeli ürünlerin fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Malezya’nın ITC’den temin edilen ortalama dünya ihraç fiyatı ve yerli üretim dalının gerekli ayarlamalar yapılarak bulunan üretim maliyetine makul oranda kâr marjı eklenmek
suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı kullanılarak hesaplanan fiyat baskısı 20112013 yılları arasındaki dönemde sırasıyla % 30, % 40 ve % 12 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 15 – (1) Şikâyet konusu ülkeler menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin
belirlenmesi bakımından ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde başvuru sahibi Elpa
firmasının verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2011-2013 dönemi için yapılmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK’in yayımladığı yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış
reel değerler kullanılmış ve veriler 2011 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe 2011 yılında 100 birim olan üretim miktar endeks
değeri ve kapasite kullanım oranı, 2012 yılında 120 birim, 2013 yılında ise 124 birim olarak
gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün şikâyet konusu ürün için üretim kapasitesi 2011-2013 yılları arasındaki dönemde değişmemiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe yurt içi satış miktar endeksi değeri 2011 yılında 100
birim olarak alındığında, söz konusu endeksin 2012’de 117’ye, 2013’te ise 123 birime ulaştığı
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görülmektedir. Aynı dönem için yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2011 yılında
100 birim olan endeks değerinin, 2012’de 108, 2013’te ise 104 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
2) 2011 yılında 100 birim kabul edilen ihracat miktar endeksinin, 2012 yılında 115 birime yükseldiği, 2013 yılında ise 103 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. İhracat hasılasının ise 2011 yılında 100 birim iken 2012 yılında 98, 2013 yılında ise 79 birime gerilediği görülmektedir.
c) Yurt içi ve ihracat satış fiyatları
1) Yurt içi satışların Kg bazındaki birim fiyatlarının reel endeks değerlerine bakıldığında,
2011 yılında 100 birim olarak kabul edilen endeksin 2012 yılında 94 birime, 2013 yılında ise
90 birime gerilediği tespit edilmiştir. İhracat birim fiyatlarının endeks değeri ise 2011 yılında
100 iken, 2012 yılında 85, 2013 yılında ise 76 birim olarak gerçekleşmiştir.
ç) Pazar payı
1) YÜD’ün pazar payı endeks değeri 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 102, 2013
yılında ise yine 100 birim olarak gerçekleşmiştir. (Tablo 3)
d) Stoklar
1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe dönem sonu stok verileri miktar bazında incelendiğinde, 2011 yılında 100 birim olan stok miktarı endeksi değerinin, 2012 yılında 132, 2013 yılında ise 167 birime yükseldiği görülmektedir.
e) İstihdam
1) YÜD’ün şikâyet konusu ürün üretiminde çalışan direkt işçi sayısının endeks değeri
2011 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, söz konusu değerin 2012’de 116 birime yükseldiği, 2013 yılında ise 111 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
f) Verimlilik
1) YÜD’de şikâyet konusu ürün için çalışan işçi başına üretimi yansıtan verimlilik endeksi değeri 2011 yılında 100 birim iken, 2012 yılında 104, 2013 yılında ise 111 birim olarak
gerçekleşmiştir.
g) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün şikâyet konusu ürün ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılında 100 birim iken, 2012 yılında 84, 2013 yılında ise 80 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün şikâyet konusu ürün yurt içi satışlar kârlılık endeksi 2011 yılında - 100
birim iken, 2012 yılında 137, 2013 yılında 39 birim olarak gerçekleşmiştir.
3) YÜD’ün şikâyet konusu üründe yurt içi satışlar birim kârlılığı 2011 yılında -100 birim iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 117 ve 32 birim olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Nakit akışı
1) YÜD’ün şikâyet konusu ürün satışından elde ettiği nakit akışı endeksi (kâr+amortisman) 2011 yılında - 100 birim iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 324 ve 129 birim olarak
gerçekleşmiştir.
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h) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü 2011 yılında 100 birim
iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 103 ve 100 birim olarak gerçekleşmiştir.
ı) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) YÜD’ün sermaye arttırma yeteneğini görebilmek için YÜD’ün bütün faaliyetlerinde
kullanılan özsermayesi incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılında 100 birim olan özsermaye endeksi, 2012’de 108, 2013 yılında ise 94 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün gözden geçirme döneminde tevsi yatırımı olmamıştır. Yenileme yatırımları
endeksi 2011 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2012 yılında 74 birime gerilediği, 2013’te ise 142 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
i) Yatırımların geri dönüş oranı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüşünü yansıtan öz
sermaye kârlılığı (Kâr/Özkaynak) oranının endeks değeri 2011 yılında - 100 birim iken 2012
yılında 79 birim, 2013’te ise 2 birim olarak gerçekleşmiştir. YÜD yatırım hasılatı (Kâr/Aktif
Toplamı) ise 2011 baz yılında - 100 birim iken, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 93 ve 3 birim
olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) YÜD ekonomik göstergeleri incelendiğinde üretim miktarı, yurt içi
ve yurt dışı satışlar, maliyetler ve istihdam gibi göstergelerin olumlu bir seyir izlediği görülmektedir.
(2) 2011 yılında önlem konusu ürünün yurt içi satışlarından zarar etmekte olan YÜD,
2012 ve 2013 yılı yurt içi satışlarından kâr etmiştir. Bununla birlikte 2011-2013 yılları arasında
yurt dışı satışlardan zarar ettiği gözlenmektedir.
(3) 2011-2013 yılları arasında YÜD’ün finansman ve faaliyet giderlerinde artış olduğu
gözlenmektedir.
(4) YÜD’ün stoklarında bir bozulma olduğu gözlemlenmektedir. Bahse konu bozulmanın firmanın yurt dışı satışlarında yaşanan düşüşten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
(5) Diğer yandan, firmanın kapasite kullanım oranının artış eğiliminde olduğu ancak
düşük düzeylerde seyrettiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, firmanın kapasitesinin Türkiye
toplam tüketiminden dahi fazla olduğu dikkat çekmektedir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana
Gelmesi İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten
kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Bu çerçevede, Malezya’daki yerleşik kapasite, ihracat kabiliyeti, ihraç fiyatları ve
mevcut yerleşik kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilmesi olasılığı ile esas soruşturmada tespit
edilen damping marjları başta olmak üzere damping ve zararın devamı veya yeniden meydana
gelmesi ihtimaline ilişkin diğer unsurlar incelenmiştir.
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Soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 18 – (1) Önleme konu ülkenin üretim kapasitesi ile ilgili olarak doğrudan bir veriye
ulaşılamamıştır. Bununla beraber, Malaysian Rubber Board (MRB) tarafından yayımlanmış olan
2013 yılı Doğal Kauçuk İstatistikleri Raporu’nda yer alan (http://www.lgm.gov.my/nrstat/nrstats.pdf)
Malezya’nın doğal kauçuk üretimi ve ithalatına ilişkin verilerden faydalanılmıştır. Bu kapsamda, Malezya’nın önlem konusu ürünün hammaddesi olan doğal kauçuk ürününe ilişkin üretim
rakamları incelendiğinde, 2011 yılında 79.940 ton olan üretimin 2012 yılında 75.985 tona,
2013 yılında ise 72.949 tona düştüğü gözlemlenmektedir. Öte yandan, aynı raporda Malezya
tarafından yapılan doğal kauçuk ithalat rakamlarına da yer verilmiş olup 2011 yılında 299.649
ton olan doğal kauçuk ithalatı 2012 yılında 330.908 ton’a yükselmiş, 2013 yılında ise 344.619
ton olarak gerçekleşmiştir.
(2) Bahse konu raporda, doğal kauçuk ürününü yetiştirmek üzere ayrılan alanın 2011
yılında 1.027.040 hektar, 2012 yılında 1.041.190 hektar, 2013 yılında ise 1.057.270 hektar olduğu belirtilmektedir. Malezya, hem önlem konusu ürünün hem de önlem konusu ürünün hammaddesi olan doğal kauçuk ürününün üretiminde ve ihracatında dünyanın başlıca ülkelerinden
birisidir. Bu kapsamda, 2011-2013 döneminde Malezya’nın hammadde üretiminde bir düşüş
yaşanmasına rağmen bu ürüne ilişkin ihracatının artması ve ağaçtan elde edilen doğal kauçuk
için ayrılan tarım alanlarının arttırılması, bahse konu hammaddeye verdiği önemi göstermektedir.
(3) Diğer yandan, ITC’den elde edilen ve ilgili ülkenin 2009-2013 dönemine ait ihracat
verilerini içeren istatistikler de bahse konu üründeki üretim kapasitesine gösterge teşkil etmesi
dolayısıyla değerlendirilmiştir.
(4) ITC verilerine göre incelenen bu dönemde Malezya’nın bahse konu üründe dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Malezya’nın 2009 yılında
vulkanize kauçuk ipliklerdeki ihracatı 76.466 tondur. Bu rakam 2010 ve 2011 yıllarında düşüş
göstererek sırasıyla 69.249 ve 60.437 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber bahse konu
ürün ihracatı 2012 yılında 59.869 tona, 2013 yılında ise 44.842 tona gerilemiştir.
(5) 2012 yılında Malezya tarafından gerçekleştirilen ilgili ürünün ithalatında bir azalış
gözlemlense de Malezya’nın dünya pazarındaki payı incelendiğinde 2012 yılında pazar payının
arttığı gözlemlenmektedir. 2012 yılı itibariyle dünya ihracatının %31’i Malezya tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum, Malezya’nın ilgili üründe önemli bir üretim kapasitesine sahip olduğuna da işaret etmektedir.
(6) Başta Tayland ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) olmak üzere söz konusu ürünü ihraç
eden diğer ülkelerin ihracat miktarlarını ve dünya ihracatı içerisindeki paylarını agresif olarak
artırdıkları da göz önüne alındığında Malezyalı üreticiler için rekabet şartlarının zorlaştığı düşünülmektedir. Bu durumda önlemin yürürlükten kalkması halinde Malezyalı üretici/ihracatçıların mevcut kapasiteleriyle Türkiye pazarına yönelmesi ve artan rekabetin baskısıyla dampingli ihracata tekrar başlaması olası görünmektedir.
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(7) ITC’den derlenen ihracat verileri birim fiyatlar açısından incelendiğinde Malezya’nın
ortalama birim ihraç fiyatının 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 4,59 ABD Doları/Kg,
3,56 ABD Doları/Kg, 4,07 ABD Doları/Kg şeklinde olduğu gözlemlenmektedir. Malezya’nın
bu dönemde ortalama ihraç fiyatlarının bazı ülkeler için 2,29 ABD Doları/Kg’ye kadar gerilediği de görülmektedir. Dolayısıyla, Malezyalı üretici/ihracatçıların önlemin kalkması halinde
dampingli fiyatlarla ihraç etmeye devam edebilecekleri düşünülmektedir.
Türkiye pazarının önemi
MADDE 19 – (1) Türkiye AB’nin en önemli tekstil ve hazır giyim tedarikçilerinden
biri olup makine parkı ve yatırımları ile mensucat, iplik ve hazır giyim üretiminde dünyadaki
önemli ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Bununla beraber, başta ÇHC olmak üzere
Uzak Doğu’daki diğer önemli tekstil üreticilerinin hammadde üretimlerini arttırarak kendi kendine yeterli hale gelmeye başlamasıyla uluslararası rekabet zorlaşmış, daralan yurt dışı pazar
payları bu ülkelerdeki üreticileri fırsatları takip etmeye ve değerlendirmeye yöneltmiştir. Öte
yandan, AB’nin dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim pazarlarından birisi olması nedeniyle
bu bölge dünyadaki tekstil tedarikçileri için önemli bir cazibe merkezi konumundadır. Dolayısıyla, önleme tabi ülke için AB pazarına yakınlığı ve önemli bir tedarikçi olması nedeniyle
Türkiye pazarının önemini koruduğu, bütün bunların yanı sıra, Türkiye pazarının rekabet şartlarının, dağıtım ve pazarlama kanallarının bahse konu ülkelerdeki üretici/ihracatçılar tarafından
iyi bilinmesinin Türkiye’yi bu üretici/ihracatçılar için daha da cazip kıldığı değerlendirilmektedir.
Değerlendirme
MADDE 20 – (1) Önlem konusu Malezya’nın gerek kapasite gerek ihracat bakımından
soruşturma konusu üründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğu; mevcut önlemlere
esas teşkil eden soruşturmada önlem konusu üründe Türkiye’ye diğer ülke pazarlarına göre
daha düşük fiyatlarla ihracat gerçekleştirdiğinin tespit edilmiş olduğu; yürürlükte bulunan önlemin kaldırılması sonucu düşük fiyatlı ihracatın artan kapasitesiyle beraber ülkemize kolayca
yönlendirilebileceği; yine önlemin ortadan kalkması halinde önlem konusu ülkede yerleşik
üreticilerin/ihracatçıların muhtemel davranışını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjları göz önüne alındığında mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingli ithalatın ve YÜD’de zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu
mütalaa edilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu üründe, 2011-2013 yılları arasında gerçekleşen
ithalatın neredeyse tamamının Malezya haricindeki ülkelerden yapıldığı, Tayland menşeli ürünlerin genel ithalat içinde 2011-2013 yılları arasında sırasıyla % 95, % 82 ve % 63’lük paya
sahip olduğu görülmektedir.
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(2) Bununla birlikte, soruşturma konusu üründe, 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2012/23) ile Tayland menşeli ithalat için CIF değerin % 4,37’si ile % 8,75’i arasında değişen
oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüktedir.
(3) Bununla birlikte, bahse konu hususların soruşturma konusu önlemin yürürlükten
kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin işbu rapordaki
tespitleri ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı görülmektedir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç
Karar
MADDE 22 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması
durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve ipler
için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) ile yürürlüğe
konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/14) ile devam etmesi uygun bulunan dampinge karşı önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi
tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ
TAHİN TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2015/27)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tahinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi,
hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ tahini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Tahin: Tahin üretimine uygun susam (Sesamum indicum L.) tohumlarının tekniğine
uygun olarak kabukları ayrıldıktan ve fırında kurutulup kavrulduktan sonra değirmende ezilmesi ile elde edilen ürünü,
b) Yabancı madde: Tahin üretiminde kullanılan ve katılmasına izin verilen maddelerin
dışındaki her türlü maddeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait özellikler aşağıda verilmiştir.
a) Tahin kendine has renk, tat ve kokuda olur.
b) Tahinde yabancı madde bulunamaz ancak üretim teknolojisi gereği kullanılan nişasta
yabancı madde olarak değerlendirilmez.
c) Tahinin diğer ürün özellikleri EK-1’ de verilmiştir.
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Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri,
30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Ayrıca bu Tebliğ kapsamında yer
alan ürünlerde renklendirici ve tatlandırıcı kullanılamaz.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme
özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılamaz.
Bulaşanlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,
29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu hükümlere ek olarak;
arsenik, kurşun, bakır ve demir miktarları aşağıdaki şekilde olur.

Pestisit kalıntıları
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,
25/8/2014 tarihli ve 29099 1 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olur.
Hijyen
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157
3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Ambalajlama
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları; 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Etiketleme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 29/12/2011 tarihli ve 28157
3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
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Taşıma ve depolama
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uygun
olur.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır. Ulusal veya uluslararası kabul
görmüş analiz metotları uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ ile 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği (Tebliğ No: 2004/22) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri, 1/1/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ
hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği
hükümlerine uymak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ
TAHİN HELVASI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2015/28)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tahin helvasının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması
aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ tahin helvasını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Çeşni maddeleri: Antep fıstığı, fındık gibi sert kabuklu meyvelerin yenilebilir kısımları, damla sakızı, kakao ve çeşni amaçlı kullanılan diğer uygun gıda maddelerini,
b) Çeşnili tahin helvası: Çeşni maddelerinin tekniğine uygun olarak tahin helvasına katılmasıyla elde edilen ürünü,
c) Çöven ekstraktı: Çöven bitkisi kökünün (Radix saponariae Albae sive L.) küçük parçalar haline getirilip, su ile kaynatılmasıyla elde edilen ürünü,
ç) Modifiye protein: Köpük oluşumu ve ağartma amacıyla tahin helvasına konulan yumurta akı ve kazein proteinlerini,
d) Sade tahin helvası: Aroma verici ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinden
vanilya, vanilin ve etil vanilin aroması hariç aroma verici ve aroma verme özelliği taşıyan gıda
bileşenleri ile çeşni maddesi içermeyen tahin helvasını,
e) Su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan özelliklere uygun insani tüketim amaçlı suları,
f) Şeker: 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğine uygun ürünleri,
g) Tahin: 13/6/2015 tarihli ve 29385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Tahin Tebliğine uygun tahini,
ğ) Tahin helvası: Şeker, su ve sitrik asit veya tartarik asit ile gerektiğinde yenilebilir
glikoz şurubu katıldıktan sonra pişirilerek elde edilen şeker şurubunun ağdalaştırılıp çöven
ekstraktı (Radix saponariae Albae sive L.) ve/veya modifiye proteinler ile beyazlaştırıldıktan
sonra tekniğine uygun olarak tahin ile karıştırılıp yoğrulması ve gerektiğinde çeşni maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun olarak hazırlanan katı, homojen ince lifli yapıdaki ürünü,
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h) Yabancı madde: Tahin helvası üretiminde kullanılan ve katılmasına izin verilen maddelerin dışındaki çeşni maddelerine ait kabuk ve çekirdek dahil her türlü maddeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir.
a) Tahin helvası kendine has renk, tat ve kokuda olur, yabancı tat ve koku içermez.
b) Tahin helvasında yabancı madde bulunamaz.
c) Tahin helvası kendine has homojen ince lifli yapıda olur ve tahin helvasında şeker
kristalleşmesi olmaz.
ç) Tahin helvasında kullanılan çeşni maddelerinden kuru-sert kabuklu meyvelerin yenilebilir kısımları bütün veya ayıklanabilecek parçalar halinde katılır ve ürünün net kütlesindeki
oranı en az % 8 olur.
d) Çeşnili tahin helvalarında kullanılan çeşni maddesi doğal aroma vericisi ile birlikte
kullanılamaz.
e) Tahin helvasının diğer ürün özellikleri EK-1’de verilmektedir.
Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri,
30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Ayrıca bu ürünlerde renklendirici
kullanılmaz.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılacak aroma vericiler ve
aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği
Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan
gıda bileşenleri olarak; sadece vanilya, vanilin, etil vanilin ile doğal aroma vericiler kullanılır.
Bulaşanlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,
29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu hükümlere ek olarak;
arsenik, kurşun, bakır, demir ve kalay miktarları aşağıdaki şekilde olur.
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Pestisit kalıntıları
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,
25/8/2014 tarihli ve 29099 1 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Veteriner ilaç kalıntıları
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, 4/5/2012 tarihli ve 28282
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek
Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Hijyen
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157
3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Ambalajlama
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Etiketleme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketleri; 29/12/2011 tarihli
ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur.
a) Sade tahin helvası, tahin helvası olarak da adlandırılabilir.
b) Çeşnili tahin helvalarında çeşni maddesi ürün adı ile birlikte aynı puntolarda yazılır.
c) Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri içeren tahin helvası,
‘… aromalı tahin helvası’ olarak adlandırılır ve ‘... aromalı’ ifadesi ürün adı ile aynı puntolarda
yazılır.
Taşıma ve depolama
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uygun
olur.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır, ulusal veya uluslararası kabul
görmüş analiz metotları uygulanır. Ayrıca çeşnili tahin helvaları analizlerinde ürünün net kütlesindeki çeşni maddesi oranı dikkate alınarak kalan kütle üzerinden değerlendirme yapılır.
Avrupa Birliğine bildirim
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilmiştir.
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Karşılıklı tanıma
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak
üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ ile aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını
tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri
çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırım
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında; 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ ile 5/3/2008 tarihli ve 26807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (Tebliğ No: 2008/6) yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri, 1/1/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ
hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası
Tebliği hükümlerine uymak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Sayfa : 40

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Sayfa : 56

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Sayfa : 126

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

Sayfa : 128

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

Sayfa : 130

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 131

Sayfa : 132

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 133

Sayfa : 134

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 137

Sayfa : 138

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 139

Sayfa : 140

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 141

Sayfa : 142

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 143

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 145

Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 147

Sayfa : 148

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149

Sayfa : 150

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 151

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
13 Haziran 2015
CUMARTESİ

Sayı : 29385

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Artvin Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2012/67
KARAR NO : 2013/123
4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 04/12/2013 tarihli ilamı ile 8/4 maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 160 TL Adli Para
Cezasıyla Cezalandırılmasına, 1 Yıl 8 Ay Hapis cezasının TCK.nun 51/3 maddesi gereğince
ERTELENMESİNE, karar verilen Nuri ve Ayşe oğlu, 05/02/1962 KHULO d.lu, Batum/Gürcistan
nüfusuna kayıtlı ARCHIL MELADZE tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ
edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan
ücretinin hüküm gereğince sanıktan tahsiline karar verilmiş olup,
İlan olunur.
4250

—— • ——



Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2011/418
Karar No
2014/694
Kasten Yaralama suçundan sanık, Halis ve Kezban oğ. 10/09/1980 dğ.lu İLKER ABAZA
mahkememizin 30/12/2014 tarih ve 2011/418-Es, 2014/694-Kr. sayılı kararı ile 5237 S TCK 86/2
md. gereğince 2.240.TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına ve hakkında Hükmün
Açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 Yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, denetim
süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanması geri bırakılan hükmün
mahkemece açıklanacağına dair ve mahkemece yapılan 447,95-TL yargılama giderinin
sanıklardan eşit olarak tahlisine ilişkin yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen tebliğ
olunamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen
tebligata karar verilmiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek
üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi ya da tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine
müracaat edilmesi, halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararına yönelik Samsun
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz edebileceğine dair ilan olunur.
4249
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
S AYI :2014/1272-2015/175 E-K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Nayef ve Ftaım oğlu 23/11/1985 Aleppo d.lu
Suriye Ülkesi Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden FAYEZ AHMAD ALALI
hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 05/02/2015 tarih ve 2014/1272 esas, 2015/175 karar sayılı ilamı sanık
hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca beraat kararı verildiği,
verilen kararın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı idare vekili Av. Seda Kolağası tarafından temyiz
edildiği,
Gerekçeli kararın ve temyiz başvuru dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ
edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
4247

—————

SAYI:2014/1114-2015/231 E-K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohama ve Najat oğlu 01/03/1963 Aleppo d.lu
Suriye Ülkesi nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden MOHAMAD LOUAY
JABOULIE hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 24/02/2015 tarih ve 2014/1114 esas, 2015/231 karar sayılı ilamı sanık hakkında
5237 sayılı TCK’nun 204/1. maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 Ay Hapis cezası ile
cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
4248

—————

SAYI:2011/572-2011/662 E-K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Nazha oğlu 17/01/1967 Aleppo d.lu
Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olup halen Ferdous Mah. 21 numara Halep/Suriye adresinde ikamet
eden İBRAHİM NOUR ALNIMI hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna
Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 06/10/2011 tarih ve 2011/572
esas, 2011/662 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
3/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 3 ay hapis ve 100-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
sanığa verilen hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği, verilen kararın katılan
idare vekili tarafından temyiz edildiği,
Temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
4246
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
60 ADET VALİDATÖR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube
Müdürlüğü ihtiyacı 60 Adet Validatör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen
markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 24.06.2015 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
markasına 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.
5268/1-1
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve
miktar bilgi sistem malzemesi teknik şartnamesine, malzeme listesine ve istenilen markalarına
uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, malzeme listesi, markalar 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, 23/06/2015 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
markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarflar 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.
5269/1-1
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ORACLE VTYS LİSANSI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Oracle VTYS
Lisansı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygun olarak, Ofis’imiz
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, marka, 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 22/06/2015 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
istenilen markasına 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 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.
5270/1-1
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis ticari şartnamesi, teknik şartnamesi ve ihale
ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI
(Top)

GRUP 1: KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ
112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, A4, )

1.200.000

NEYE GÖRE
ALINACAĞI
Teknik Şartname

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
c) 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, ihale 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 şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 22.06.2015 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu
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 bulunabilecekleri gibi, teslim
mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de
verilebilecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5271/1-1
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TTK İHTİYACI OLARAK 17 KALEM ALSZ YER ALTI ELEKTRİK KABLOLARI
ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2015/70950
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 – 84
Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73
c) Elektronik posta adresi
: satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı

B) Teslim Yeri
C) Teslim Süresi

Malzemenin Cinsi
2x1,5 mm² telefon kablosu (1çift) MGM-110
4x1,5 mm² telefon kablosu (2 çift) MGM-110
20x1,5 mm² telefon kablosu (10 çift) MGM-110
96x1,5 mm² telefon kablosu (48 çift) MGM-110
4x1,5 mm² (sarı) tek kat çelik zırhlı erken uyarı
kablosu MGM-110
2x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı
kablosu MGM-110
4x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı
kablosu MGM-110
7x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı
kablosu MGM-110
10x1.5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı
kablosu MGM-110
20x1.5 mm² tek kat çelik zırhlı telefon (10 Çift)
Ocak içi mavi renk
Ocak Başlamba kablosu
2x4 mm² Ocakiçi Aydınlatma kablosu MGM-109
2 x4 mm² Uzaktan Kumanda Kablosu MGM- 112
E2
3x50 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu MGM109
3x95 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu MGM109
3x16+16+16 mm² Tip: 7 konveyör kablosu MGM115
3x50+25+25 mm² Tip: 7 konveyör kablosu MGM115

Miktarı
3.000 metre
6.000 metre
500 metre
500 metre
3.000 metre
7.000 metre
34.000 metre
68.000 metre
7.000 metre
25.000 metre
3.000 metre
13.000 metre
1.000 metre
2.000 metre
1.000 metre
7.500 metre
650 metre

: Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
: Konveyör kabloları (16. ve 17. kalem) için 90 gün, diğer
kalemler için 60 gündür.

3 - İhalenin
A) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
B) Tarihi ve Saati
: 01.07.2015 Çarşamba – Saat 15:00
c) Dosya No
: 1515032
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
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4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile
buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.3- Teklif edilen kablo tipi için ALSZ Test Sertifikası ve (teklif yılı için geçerli) imal
lisansı.
4.3.1 Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili
olacaktır.
4.3.2 Kısmi teslimat yapılabilecektir. Teslim edilen bir parti mal için yapılan muayene
yalnız o parti mal için geçerlidir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
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8 - Teklifler en geç 01.07.2015 Çarşamba – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
5147/1-1

—— • ——

ÇİFT ÇIKIŞ MİLLİ MOTORSUZ REDÜKTÖR ALIMI YAPILACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:
İşin Adı: Çift çıkış milli motorsuz redüktör 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/71448
Dosya no
: 1526053
1 - İdarenin
:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale Konusu Malın
:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Çift çıkış milli motorsuz redüktör (4 adet)
b) Teslim yeri
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.
3 - İhalenin
:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 - ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 25.06.2015 Perşembe günü Saat: 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
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1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4. 2.1- -------------5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 25.06.2015 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
5148/1-1
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72 ADET 2. EL JENERATÖR SATIŞI YAPILACAKTIR
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:
MUHAMMEN BEDEL
: Toplam 433.300,00-TL (KDV Hariç)
İhalenin Konusu
: 2. El jeneratörlerin satış işidir.
İhaleyi Yapan Birim Adı
: Anadolu Merkez-1 Bölge Müdürlüğü/Satınalma
Müdürlüğü
Adres
: Anafartalar Cad. Alsancak Sok. No: 4 A Blok Kat: 2
06104 Ulus/ANKARA
Telefon /Faks No
: (0 312) 555 37 82/(0 312) 309 24 56
İhale Dokümanının Görüleceği
Yerler ve Temin Şekli
: Anafartalar Cad. Alsancak Sok. No: 4 A Blok Kat: 2 06104
Ulus/ANKARA Satınalma Müdürlüğü adresinde görülebilir
ve 50,00-TL (KDV Dahil) bedel karşılığında temin
edilebilir.
http://vwww.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/
TTHakkinda/ İhaleilani/ adresinde de görülebilir. Şartname
bedeli yatırılması zorunludur.
İhale Usulü/yöntemi
: Kapalı - Yazılı Teklif Alma/Pazarlık Yöntemi
İhale Tarih ve Saati
: 23.06.2015 Salı günü saat: 14.30'da
Tekliflerin Verileceği Yer
: Anadolu Merkez-1 Bölge Müd./Satınalma Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer
: Satınalma Müdürlüğü Toplantı Salonu (değişebilir)
İhaleye Katılabilecek Olanlar : İhale dokümanındaki şartları taşıyan Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Geçici Teminat Bedelinin
Yatırılacağı Birim
: Türk Telekom Vezneleri veya Ziraat Bankası Ulus
Şubesi
(IBAN NO: TR330001000683377119336721)
Geçici Teminat Miktarı
: Toplam teklif tutarının en az %6 oranında geçici teminat
alınacaktır. İstekliden, Pazarlık sonucu toplam teklif
bedeli üzerinden oluşan her %10 luk artış için ihale
süreci devam ederken geçici teminat bedeli yatırmaları
istenebilecektir.
İhale Türk Telekom A.Ş. Tedarik Esaslarına göre yapılacaktır. Muhammen bedel
altındaki teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Türk Telekom, ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep
göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5264/1-1

—— • ——

TEK KULLANIMLIK KAN GRUPLAMA PLAĞI ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Tek Kullanımlık Kan Gruplama Plağı, idari ve teknik
şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA”
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.07.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş
olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 06.07.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.
5301/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi
Başkanlığından:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7.
Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin
14.05.2015 tarih ve 1312 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında
ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.
Metruk Yapılar:
NO
1

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1964/1 Sokak No:25
KEÇİÖREN/ ANKARA
5259/1-1

—————

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7.
Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin
14.05.2015 tarih ve 1313 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında
ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.
Metruk Yapılar:
NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1972 Sokak No: 18
KEÇİÖREN/ANKARA
5260/1-1

—————

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7.
Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin
14.05.2015 tarih ve 1310 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında
ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.
Metruk Yapılar:
NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1964/1 Sokak No:35
KEÇİÖREN/ANKARA
5261/1-1
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi
Başkanlığından:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7.
Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin
14.05.2015 tarih ve 1311 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında
ilanına çıkarılmıştır. ilgililere ilanen duyurulur.
Metruk Yapılar:
NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

MaliK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1964/1 Sokak No:33
KEÇİÖREN/ANKARA
5262/1-1

—————

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7.
Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin
14.05.2015 tarih ve 1314 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında
ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.
Metruk Yapılar:
NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1977/2 Sokak No:3-3/A
KEÇİÖREN/ANKARA

—— • ——

5263/1-1

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014 tarihli toplantısında, İzmir ili nüfusuna
kayıtlı 14.06.1981 doğumlu Novruz kızı Svetlana ORUCOVA (SAYGILI)'nın Azerbaycan'daki
"Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık bakanlığı Prof. R.G. Eliyev Adına Bakü 1 Sayılı Tıp
Okulu"ndan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2015
tarihli kararına istinaden düzenlenen 86160 seri numaralı "Sağlık Bilimleri (Hemşirelik)"
alanındaki "Ön Lisans Diploma Denklik Belgesi’nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz
konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler
başlatılmıştır.
İlanen duyurulur.

5242/1-1
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KOSGEB Başkanlığından:
KOSGEB Başkanlığınca, geleneksel olarak her yıl verilen “KOBİ ve Girişimcilik
Ödülleri” için 2015 yılı başvuruları 15.06.2015 tarihi itibari ile alınacaktır. Ayrıntılı bilgi
Başkanlığımızın http://www.kosgeb.gov.tr ve http://www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr web
sayfalarında mevcuttur. İlan olunur.
KOSGEB
4.KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ
2015
Başvuruda bulunacak işletmelerde aranacak özellikler
Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ
Beyannamesi onaylı olması esastır.
Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır:
a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme
sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı,
verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış,
marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.
b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri
1) Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri
ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş
modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.
2) Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı
dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği
kapsamında; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve
işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliğigüçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.
3) Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının
en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan
belgelemiş olmak.
4) Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini
çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.
c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Son 3 (üç) mali yıl içinde kurulmuş olup, geleceğe
dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans
sağlamış ve girişimciler için rol model oluşturmuş işletmelerden;
1) Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki
ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç
girişimci olmak,
2) Yılın Kadın Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki
ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak,
3) Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Kuruluş yılından itibaren toplam net satış
hasılatı tutarının ortalamasının en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği
yapmış olmak,
4) Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir
iş fikri ile işini kurmuş ve başarı ile tamamlamış olmak.
Başvuru
Başvurular, www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr web sayfası üzerinden online olarak
yapılır. Başvuruların son tarihi 16.08.2015’tir. Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılır.
Ödül
Değerlendirme komisyonları marifeti ile gerçekleştirilecek ön değerlendirmeyi müteakip,
Ödül Jürisi tarafından belirlenen işletmeler ödüllendirilir.
5272/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 5634

Karar Tarihi: 11/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz
Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580
sayılı Kurul Kararı ve 10/07/2014 tarih ve 5120/1 sayılı Kurul Kararı uyarınca, DAG/290-22/038
numaralı lisans sahibi Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende
satış tarifelerine yönelik alınmış olan 01/08/2013 tarih ve 4530 sayılı Kurul Kararının revize
edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de
yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
Madde 1 - 01/08/2013 tarih ve 4530 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası
kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 15 Haziran 2015 gününden itibaren geçerli
olmak üzere aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin uygulanmasında
ve ilerleyen aylar için güncellenmesinde 4530 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.
SİSTEM KULLANIM BEDELİ

YILLIK TÜKETİM MİKTARI
Kademe 1
Kademe 2
Kademe 3

(TL/m3)

0-100.000 m3

0,125582
3

0,067021

10.000.001 m ve üzeri

0,047799

100.001-10.000.000 m
3

Madde 2 - Bu Karar 15/06/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
EKLER:
EK-1 Revizyonda Esas Alınan Parametreler Tablosu
EK-1:
ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
Revizyonda Esas Alınan Parametreler
3

Revize Toplam Tüketim Tahmini (Sm )

2015

2016

179.700.274

171.696.060

—— • ——
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı.
VAKFEDENLER: Mehmet Kısakürek.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO'SU:
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İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2015 tarihinde kesinleşen 23.12.2014
tarihli ve E-.2014/117 K:2014/594 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Necip Fazıl Kısakürek'in şahsiyeti, ideal mücadelesi ve bütün
eserlerinin muhteva kıymetini, doğru ve nitelikli bir düzeyde topluma maletmek gayesi içinde;
Necip Fazıl müzesi kurmak, Necip Fazıl hakkında mevcut yazılı ve görsel dokümanları (KitapDergi-Gazete-Fotoğraf-Tez-CD) arşivlemek, Yazılı ve görsel doküman arşivini dijital ortam
üzerinden, Kütüphane ve Üniversiteler ile işbirliği içinde üyelerinin; ayrıca bağımsız çalışma
yapmak isteyenlerin istifadesine sunmak, Üniversiteler ile işbirliği kurarak Necip Fazıl'm eserleri
üzerinde çalışma konuları tespit etmek, Necip Fazıl hakkında nitelikli eser (kitap- müzik-filmtiyatro-sergi) mahsulü için istidatlı görünen kişi ve kurumlara destek vermek, Necip Fazıl'ın
eserlerinin, öncelikli olarak Türk dünyası içinde bulunan kardeş ülkelerde ve sonra diğer yabancı
ülkelerde tanınmasını ve böylece Türk kültürünün daha derinden bilinmesini mümkün kılacak
çeviri faaliyetleri için zemin açmak, Hasılı; bütün bu ve benzeri faaliyetlerin çalışma odağı
halinde, kültür ve araştırma merkezi oluşturmak.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 10.000 TL nakit ve değeri 71.900 TL olan 50 takım Necip
Fazıl Kısakürek külliyatı olmak üzere toplam 81.900 TL.
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Mütevelli heyetin vereceği kararla aynı gaye ile kurulmuş bir başka vakfa devredilir.
Vakfın kanuni sona erme hallerinde ise vakfın mal varlığı aynı gayeyle kurulmuş bir vakfa veya
kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5267/1-1

—————

Hakkari İli Çevre Koruma Vakfı, Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/02/2015
tarihinde kesinleşen, 11/12/2014 tarih, E: 2013/178, K: 2014/521 sayılı kararına istinaden
dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince İlan olunur.

5266/1-1

—— • ——

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile
28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların 13.06.2015 - 27.06.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği (İng.)

Prof.Dr.

2

Açıklama

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.
5318/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/1/1-1
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Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/2/1-1
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Sayfa : 185

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/3/1-1

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/4/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/5/1-1

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/6/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/7/1-1

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/8/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/9/1-1

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/10/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 193

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/11/1-1

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/12/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/13/1-1

Sayfa : 196

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/14/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/15/1-1

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/16/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 199

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/17/1-1

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/18/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 201

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/19/1-1

Sayfa : 202

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

Maliye Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/20/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203

Maliye Bakanlığından:

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

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5315/22/1-1
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Sayfa : 205

Maliye Bakanlığından:

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

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

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

2015/48499
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Adres
Posta Kodu

İSTANBUL İNŞAAT EMLAK
BÖLGE BAŞKANLIĞI
İstanbul İnşaat Emlak Bölge
Başkanlığı Selimiye/Üsküdar
-

İl/İlçe

İSTANBUL / Üsküdar

Tel-Faks

216 391 78 66 / 216 334 49 33

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
ECEM MÜHENDİSLİK

Adı/Unvanı

ERKAN KARAMAN

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
-

Eminalipaşa cad. Yenifidan sk.
Adresi

Bekirbey Apt. No:6/B Suadiye /

-

KADIKÖY
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

34735373498

-

-

-

İstanbul Ticaret Odası

-

736998

-

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5275/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
HAVA LOJİSTİK
Adı
KOMUTANLIĞI
Adres

2015/35709
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Hava Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

ANKARA/Etimesgut

Tel-Faks

312 298 67 22 / 312 249 10 57

Posta Kodu 06790
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MEVA GÜVENLİK
SİSTEMLERİ ELEKTRONİK
ORGANİZASYON FATURA
TAHSİLATI ARACILIK
Adı/Unvanı
Muhammet Fatih DEMİR
HİZMETLERİ
TELEKOMİNİKASYON GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Hüdavendigar Mahallesi Kanal Cad.
Adresi
No: 60 Osmangazi - BURSA
T.C. Kimlik No.
27709031784
Vergi Kimlik/
6200522134
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
71401
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (2)
(X)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
KİSK
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
Bakanlık İhalelerinden ( ) Bakanlık İhalelerinden
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden

( )
(
(
(
(

)
)
)
)

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5276/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale kayıt numarası alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Orhaneli Orman İşletme
Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Orhaneli

Adresi

Karabekirpaşa Mah. Zafer Cad.
No: 4

Tel-Faks

0224 817 10 07 - 0224 817 11 88

Posta
Kodu

16980

E-Mail

orhanelioim@ogm.hs01.kep.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Orhaneli Belediye Başkanlığı

Adresi

Orhaneli/Bursa

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

1620050369

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Kayıtlı değildir.

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

Kayıtlı değildir.

6.
Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1) Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( ) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık
İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

( ) Kurum İhalelerinden

Bakanlık
İhalelerinden

5273/1-1

( )
( )

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 214

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/150588

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol
Taşıma A.Ş.

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza A-II Blok,
Bilkent/ANKARA

Tel-Faks

0 312 297 20 00-0 312 266 07 33-34

Posta Kodu

06800

E-Mail

info@botas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

F.E.D İnşaat Madencilik Turizm Gıda
Tarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi

Deniz DOĞAN

Adresi

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi
Cad. No: 112/16 Çankaya/Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı
Hilmi Cad. No: 112/16
Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

---

61294365084

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Kavaklıdere V.D. 384 030 3783

---

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

---

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

255412

---

6. Yasaklama
Süresi

(9)

Ay

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.10.158
Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2015-143
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 27.05.2015-5057
ADANA
Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesinde bulunan ve Mülga Adana Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2004 gün ve 174 sayılı kararı ile 1.derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kuyuluk Nekropol Alanı sit alanı sınırlarının kadastral
haritaya aplikasyonu ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının belirlenmesine
ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.05.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve
işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesinde bulunan ve Mülga Adana Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2004 gün ve 174 sayılı kararı ile 1.derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kuyuluk Nekropol Alanı sit alanı sınırlarının kadastral
haritaya aplikasyonuna esas kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik
haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırları ve koordinatları ile sit alanı için
belirlenen kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun
olduğuna, sit alanında kalan 182 ada 1 nolu parsele tapuda günümüze kadar ‘’1.derece arkeolojik
sit alanıdır’’ şerhi verilmemişse, şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.05.87
Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2010-169
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 14.10.2010-6408
ADANA
Mersin İli, Silifke İlçesi,Demircili Köyü,IMBRIOGON Antik Kenti sit alanı sınırlarına
ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 13.10.2010 tarihli uzman
raporu ,Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.07.1982 gün ve A-3754
sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Mersin İli, Silifke İlçesi,Demircili Köyü,IMBRIOGON Antik Kentinin ilk olarak
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.07.1982 gün ve A-3754 sayılı kararı
ile liste olarak tescil edildiğinin anlaşıldığına;Bu bağlamda tespit ekibi tarafından IMBRIOGON
antik kentinde yapılan inceleme sonucu antik kentte bulunan Anıt Mezarlar ile antik kent için
kararımız eki 1/1000 ve 1/2500 ölçekli kadastral haritalarda önerilen arkeolojik sit alanı sınırı ve
derecelendirilmelerinin uygun olduğuna,sit alanında kalan parsellere kararımız eki haritalarda
belirtilen sit alanı derecelerine göre sit alanı şerhlerinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.14.141
Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2015-144
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 28.05.2015-5099
ADANA
Hatay ili, Defne ilçesi, Tavla Mahallesi, Elkinise Mevkiinde, mülkiyeti Hatay Vilayet
Hususi İdaresine ait olan, 66 parselde tespit edilen kilise kalıntısının tesciline ilişkin, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 05.11.2014 gün ve 211633 sayılı yazısı, Hatay
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 15.01.2015 gün ve 301 sayılı
yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 07.04.2015 günlü rapor
okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Hatay ili, Defne ilçesi, Tavla Mahallesi, Elkinise Mevkii, mülkiyeti Hatay Vilayet Hususi
İdaresine ait olan, 66 parselde tespit edilen kilise kalıntısının 2863 sayılı yasa kapsamında
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak
belirlenmesine, yapının harap ve metruk olduğu dikkate alındığında can ve mal kaybına sebebiyet
verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin belediyesince alınması/aldırılmasına, ivedilikle
rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanmasının istenmesine, tespit ekibince önerilen
ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
17.03.789
Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2015-119
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 27.05.2015-2391
Ayvacık/Çanakkale
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi’nde yer alan, Kurulumuzun 12.01.2015 tarih
ve 2110 sayılı kararı ile tespit-tescil işlemlerinin başlatılmasına karar verilen, 1/10000 ölçekli
haritada sınırları belirtilen alanda yapılan tespit tescil çalışmaları sonucunda hazırlanan bilgi ve
belgelerin değerlendirilmesine ilişkin; Çanakkale Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün 21.01.2015 tarih 859 sayılı yazısı; Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün 23.01.2015 tarih 618 sayılı yazısı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 09.02.2015 tarih 24848 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2015 tarih 36991 sayılı yazısı; Balıkesir
Orman Bölge Müdürlüğü, İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü’nün 06.03.2015 tarih ve 405 sayılı
yazıları ile Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi’nde yer alan 1/10000 ölçekli haritada sınırları
belirtilmiş alanın I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, tümülüsün koruma alanının karar
eki haritada gösteriminin yapıldığı şekilde belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun
olduğuna karar verildi.

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 227

Sayfa : 228

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

5153/1-1

13 Haziran 2015 – Sayı : 29385

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 229

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.04/89
Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2015-112
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 28.05.2015-2435
UŞAK
Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Azizler Köyü, Tahtalı Tümülüsü ve Nekropolünün I. (Birinci)
derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 24.12.2014 tarih ve 49969645.168.01/3171 sayılı yazısı ve ekleri, Kurum
görüşlerinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
15.01.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.04/89-150 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.01.2015 tarih ve 38092246-165.0264.04/89-156 sayılı ve eki, Kurum görüşlerinin iletildiği; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğünün 28.01.2015 tarih ve 81909224-307.99[640520001]-17603 sayılı
yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve
58346687/299/846 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün 05.02.2015 tarih ve 54495999-756-76101 sayılı yazısı ve eki, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 04.02.2015 tarih ve 20913469101.29.02-250832-33005 sayılı yazısı ve eki, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama
Dairesi Başkanlığının 10.02.2015 tarih ve 44812147-202.99-3452 sayılı yazısı, Uşak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 10.02.2015 tarih ve 52720483-252-681 sayılı yazısı, Uşak İl
Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 13.02.2015 tarih ve 26163249-750otomatik/1801 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 11.02.2015
tarih ve 86141515-755.01/25719 sayılı yazısı, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 06.02.2015
tarih ve 62903469- 170.03.01/41 (Sivaslı) sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 29.04.2015 tarih ve 2365 sayılı yerinde inceleme kararı ile Kütahya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük
evrakına 26.05.2015 tarih ve 2985 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi,
alan Kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, yapılan görüşmeler sonucunda;
Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Azizler Köyü, Tahtalı Tümülüsü ve Nekropolünün Kurulumuzun
26.05.2015 tarih ve 2365 sayılı kararı gereği Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesi
sonucunda; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.12.2014 tarihli rapor ve eki
belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada
gösterildiği şekliyle belirlenen Tahtalı Tümülüsü ve Nekropolünün I. (birinci) derece arkeolojik
sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları
içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı
ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.01/92
Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2015-112
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 28.05.2015-2433
UŞAK
Uşak İli, Banaz İlçesi, Büyükortak Köyü, Kozviran Mahallesi, Manastır Yerleşiminin I.
(birinci) ve III. (üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Uşak Valiliği
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.10.2013 tarih ve 49969645.168.01/2218 sayılı yazısı ve
ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.10.2013 tarih ve
38092246-64.01/92-1557sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 27.03.2014 tarih ve 38092246-64.01/92-546 sayılı ve eki, Uşak Valiliği İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.04.2014 tarih ve 49969645.168.01/981 sayılı yazısı ve ekleri,
Kurum görüşlerinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
10.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.01/92-1221 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 38092246-165.0264.01/92-1224 sayılı yazısı ve eki, Kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketi,
Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 17.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-16028 sayılı
yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23.07.2014 tarih
ve 35698499-311.99[640220001] 144601 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 24.07.2014 tarih ve 58346687-252.99-5654 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar
ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249-754-otomatik-10204 sayılı
yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2014 tarih
ve 20913469-101.29.02/254743-56971 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih ve 52720483/252.01/4041sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği
Kadastro Müdürlüğünün 22.07.2014 tarih ve 57675953-170.03.01/674 (Banaz) sayılı yazısı ve eki
ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.09.2014 tarih ve 1985 sayılı
yerinde inceleme kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.10.2014 tarih ve 4036 sayı ile kayıtlı rapor
okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, alan Kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, yapılan
görüşmeler sonucunda;
Uşak İli, Banaz İlçesi, Büyükoturak Köyü, Manastır Arkeolojik Yerleşiminin
Kurulumuzun 25.09.2014 tarih ve 1985 sayılı kararı gereği Kurulumuz üyelerince yerinde
incelenmesi sonucunda; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 02.10.2013 tarihli ve
09.04.2014 tarihli raporlar ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli
harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Manastır Arkeolojik Yerleşiminin I.
(birinci) ve III.(üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller
listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) ve III.(üçüncü) derece arkeolojik sit sınırları
içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı
ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
43.00/932
Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2015-114
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 30.05.2015-2471
UŞAK
Kütahya İli, Merkez İlçesi, Sabuncupınar Köyü, Arpakuyular Tümülüsünün I. (Birinci)
derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 17.10.2014 tarih ve 70728218.160.02-2918 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin
etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği; Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.03.2015 tarih ve 38092246-165.02-43.00/932-527 sayılı
yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge
Müdürlüğünün 02.04.2015 tarih ve 8857880-045.01-76856 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 06.04.2015 tarih ve 28164726-045.01-1779 sayılı yazısı,
İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 06.04.2015 tarih ve
44812147.202.99-8673 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğünün 07.04.2015 tarih ve 96709717-304.02[430120001]-66945 sayılı yazısı, Kütahya İl
Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 09.04.2015 tarih ve 35867791-754-4371
sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2015
tarih ve 20913469-101.29.02-252632-42700 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2015 tarih ve 38092246-165.02-43.00/932-1038 sayılı yazısı,
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 38092246165.02-43.00/932-540 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 06.04.2015
tarih ve 65820641-170.03.01/236390 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 27.05.2015 tarih ve 3056
sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kütahya İli, Merkez İlçesi, Sabuncupınar Köyü, Arpakuyular Tümülüsünün I. (Birinci)
derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan 14.10.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız
eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Arpakuyular
Tümülüsünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin
onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar
verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/55)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/56)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/57)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/21)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22)
–– Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği (No: 2015/27)
–– Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (No: 2015/28)
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/146, K: 2015/31 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
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DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 80 Kr

