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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7917
Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının 2/7/2015 tarihli ve 8993528 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun
16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 6/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Temmuz 2015
CUMARTESİ

Sayı : 29425



—— • ——
ATAMA KARARLARI

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/425

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif ÖZKALDI’nın, bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu

ve +6400 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdür

Yardımcısı Ali Rıza DİNİZ’in,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

24/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/426

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel

Müdür Yardımcılığına Ergün ÜZÜCEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

24/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/427

1 – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 4. Bölge Müdürü (Antalya) Necip

DUMAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan

1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğüne (Antalya), Me-

teoroloji 8. Bölge Müdürü (Konya) Erol AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı mad-

desi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

24/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/428

1 – Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek

göstergeli Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğüne (Konya), Meteoroloji 14. Bölge Müdürü (Van)

Sami ÇEVİK’in, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Me-

teoroloji 14. Bölge Müdürlüğüne (Van), Meteoroloji 11. Bölge Müdürü (Trabzon) Adem

TAŞCI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-

desi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

24/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ BELİRLİ SINIFLARINA

AİT PAÇALIK SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/109/2011)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yö-

netmeliği (AB/109/2011)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek II’sinde tanımlanan

N ve O kategorisi araçlara ve bu araçlara takılmak için tasarımlanan paçalık tertibatlarına uy-

gulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2015/166 ve (EU) 519/2013 ile değiştirilen (EU) 109/2011

sayılı Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’indeki (*) dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin Kısım 3’ünün 1.1 maddesindeki listeye

“Hırvatistan için 25” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ündeki 0.1 maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“0.1. 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek II’sinde tarif edilen şekilde arazi tipi araçlar hariç,

N ve O kategorisindeki araçlar bu Ekin şartlarını karşılayacak şekilde imal edilmeli ve/veya

paçalık sistemleri ile donatılmalıdır. Şasi/kabin araçlar söz konusu olduğunda, bu şartlar yal-

nızca kabinin kapladığı tekerlekler açısından geçerli olabilir.

N1 kategorisi, izin verilen azami yüklü kütlesi 7,5 tonu aşmayan N2 kategorisi, O1 ve

O2 kategorisindeki araçlar için; imalatçının talebi üzerine, 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yö-

netmeliğinin (AB/1009/2010) M1 kategorisi için geçerli şartları, bu Yönetmeliğin şartlarına

alternatif olarak uygulanabilir. Bu durumda, bilgi dokümanı, AB/1009/2010 Yönetmeliğinin

5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çamurluklarla ilgili bütün ayrıntıları içermelidir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/12/2012 28484
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ

ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI
YÖNETMELİĞİ (AB/347/2012)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönet-
meliği (AB/347/2012)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2015/562 ile değiştirilen (EU) 347/2012 sayılı Regülasyonu
dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sindeki;
a) 2.4.2.1 ve 2.4.2.2 maddeleri ile İlave 2 aşağıda yer alan şekilde değiştirilmiştir.
b) 2.5.2.1 maddesinde yer alan “Bu değerlere, acil frenleme fazının başlamasından önce

ulaşılmalıdır.” ve 2.5.2.2 maddesinde yer alan “Bu değerlere, acil frenleme fazından önce ula-
şılmalıdır.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“2.4.2.1. a) Onay seviyesi 1 için: En geç İlave 1’deki tablonun B sütununda belirtilen
değerlere ulaşılması ile beraber en azından bir dokunsal veya akustik uyarı moduna geçilir.

b) Onay seviyesi 2 için: En geç İlave 2’deki tablonun B sütununda belirtilen değerlere
ulaşılması ile beraber en azından bir uyarı moduna aşağıda belirtildiği şekilde geçilir:

- İlave 2’deki tablonun 1 numaralı satırında belirtilen araç kategorileri olması duru-
munda: Uyarı dokunsal veya akustik olmalıdır,

- İlave 2’deki tablonun 2 numaralı satırında belirtilen araç kategorileri olması duru-
munda: Uyarı dokunsal, akustik veya optik olmalıdır.”

“2.4.2.2. En geç aşağıda belirtilen değerlere ulaşılması ile beraber en azından iki uyarı
moduna geçilir:

Onay seviyesi 1 için: İlave 1’deki tablonun C sütunu,
Onay seviyesi 2 için: İlave 2’deki tablonun C sütunu.”
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ LASTİKLERİNİN

YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ
(AB/458/2011)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(AB/458/2011)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2015/166 ile değiştirilen (EU) 458/2011 sayılı Regülasyonu
dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin Kısım 2’sinin Eklentisindeki 3.2 maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2. N1 kategorisi araç: Evet/hayır(1), tip 1/2/3/4/5(1).”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,
SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ
(661/2009/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin
Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EC) 661/2009 sayılı Regülasyonuna ve bu Regülasyonu değiş-
tiren (EU) 407/2011, (EU) 523/2012, (EU) 2015/166 sayılı Regülasyonları dikkate alınarak
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/9/2013 28769

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/11/2014 29173

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2012 28388
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki
ek maddeler eklenmiştir.

“Tip onayı için başvuru
EK MADDE 1 – (1) İmalatçı veya yetkili temsilcisi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun

olarak hazırladığı başvurusunu Tip Onay Kuruluşuna yapar.
(2) Aşağıdaki (a) ila (ç) bentlerinde belirtilen hususlarda 2007/46/AT Yönetmeliğine

göre tip onayına izin veren prosedürlerden biri veya daha fazlasını izleyen bir AT tip onayı
başvurusu, BM/AEK Regülasyonlarının kapsadığı alanlardaki gereklilikleri düzenleyen
661/2009/AT Yönetmeliğinin uygulama tedbirleri ile istenen ayrıntıların yer aldığı bilgi dos-
yasını içermeli ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek I’ine uygun olarak yapılmalıdır.

a) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 20 nci maddesine göre yeni teknolojilerin ve kavramla-
rın tip onayı,

b) BM/AEK Regülasyonlarının kapsadığı alanlardaki gereklilikleri düzenleyen
661/2009/AT Yönetmeliğinin uygulama tedbirlerinin içeriğindeki bir BM/AEK tip onayı işa-
retinin yerine uygulanan bir AT tip onayı işaretini taşıyan aksam ve ayrı teknik ünitelerin olduğu
durumlarda araç sisteminin tip onayı,

c) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XV’ine göre bir imalatçının teknik servis olarak gö-
revlendirildiği durumlar,

ç) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVI’sına göre sanal deney yapıldığı durumlar.
(3) Tip Onay Kuruluşu, başvurunun tam olduğunu teyit eder.
(4) Tip onay numarası ve işareti, teknik servise sunulan bilgi paketi ekli ilgili tip onayı

belgesinde ve bilgi dokümanında yer alıyorsa; bir araca monte edilen veya yardımcı aksam
veya ayrı teknik ünite dahil, AT veya BM/AEK tip onaylı herhangi bir aksam ve ayrı teknik
ünitenin, özellikleri bakımından bilgi dokümanında tamamen tanımlanmasına gerek yoktur.

(5) Geçerli bir AT tip onayı işaretine sahip aksam ve ayrı teknik üniteler, BM/AEK Re-
gülasyonlarının kapsadığı alanlardaki gereklilikleri düzenleyen 661/2009/AT Yönetmeliğinin
uygulama tedbirlerinin içeriğindeki bir BM/AEK tip onay işaretini taşıması gerekli olan aksam
ve ayrı teknik ünitelerin yerine uygulandığı durumlarda bile, kabul edilmelidir.

Tip onayı
EK MADDE 2 – (1) Başvuranın ek madde 1’de belirtilen ilgili gereklilikleri yerine

getirmesi durumunda ve tip onayı için sunulan araç, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin ilgili
teknik gerekliliklere uygun olması ve 661/2009/AT Yönetmeliği ile zorunlu uygulanan
BM/AEK Regülasyonları ile üretimin uygunluğunu sağlamak için önlem alınması halinde; Tip
Onay Kuruluşu, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasının (a)
bendine göre bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde belirtilen numara-
landırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası vermelidir.

(2) Bir üye ülke veya Türkiye; aynı numarayı başka bir araç, aksam veya ayrı teknik
ünite tipine vermemelidir.

(3) Birinci fıkranın amaçları bakımından, Tip Onay Kuruluşu, BM/AEK Regülasyonuna
uygun olmayan yeni teknolojiler veya yeni kavramlar içeren araç, aksam veya ayrı teknik ünite
tipi olması halinde Ek-5’in Bölüm 2’sinde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir AT tip onayı
belgesi veya kendi kendine deney ve/veya sanal deney yapılması halinde ve/veya BM/AEK
Regülasyonlarının gerekli teknik şartlarını sağlayan araç, aksam veya ayrı teknik ünite tipi ol-
ması halinde Ek-5’in Bölüm 3’ünde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir AT tip onayı belgesi
vermelidir.
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BM/AEK Regülasyonları çerçevesinde 661/2009/AT Yönetmeliği uygulama mev-

zuatına uygun olmayan yeni teknolojiler ve yeni kavramlar

EK MADDE 3 – (1) Bir üye ülkenin 2007/46/AT Yönetmeliğinin 20 nci maddesine

göre, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite ile ilgili bir araca AT tip onayı verebilmesi için yet-

kilendirilmesi durumunda, bu maddenin ikinci ila beşinci fıkralarında belirtilen prosedür takip

edilmelidir.

(2) Tip Onayı Kuruluşu, Ek Madde 2’ye göre bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönet-

meliğinin Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası

vermelidir.

(3) Tip Onayı Kuruluşu, Ek-5’in Bölüm 2’sinde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir

AT tip onayı belgesi ve buna ek olarak, uygulanan BM/AEK Regülasyonunda yer alan ilgili

örneğine uygun olan ve BM/AEK tip onay numarasının girişi boş bırakılarak tamamlanmış

bildirim formunu vermelidir.

(4) Ek madde 1’e uygun bilgi dosyası, bu maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen tip

onayı belgesi ve bildirim formundan sonra gelecek şekilde ek yapılmalıdır.

(5) Uygulanabilir olduğunda, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin İlavesine uygun

olarak AT tip onayı işareti örneği, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen tip onayı belgesinde

bulunmalıdır.

Kendi kendine deney yapılması

EK MADDE 4 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası,

41 inci maddesinin altıncı fıkrası, Ek V’i ve Ek XV’i uyarınca, bir imalatçı teknik servis olarak

görevlendirilebilir. İmalatçının teknik servis olarak görevlendirilmesi ile ilgili genel şartlar,

2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XV’inin İlavesinde belirtilmektedir. Bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihte Yönetmelik ile değiştirilen gereklilikler uygulanmalı ve bu maddenin ikinci ila

beşinci fıkralarında belirtilen prosedür takip edilmelidir.

(2) Tip Onayı Kuruluşu, Ek Madde 2’ye göre bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönet-

meliğinin Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası

vermelidir.

(3) Tip Onayı Kuruluşu, Ek-5’in Bölüm 3’ünde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir

AT tip onayı belgesi ve bunun eki olarak, uygulanan BM/AEK Regülasyonunda yer alan ilgili

örneğine uygun olan ve BM/AEK tip onay numarasının girişi boş bırakılmış tamamlanmış bil-

dirim formu vermelidir.

(4) Ek madde 1’e uygun bilgi dosyası, bu maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen tip

onayı belgesi ve bildirim formundan sonra gelecek şekilde ek yapılmalıdır.

(5) Uygulanabilir olduğunda, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin İlavesine uygun

olarak AT tip onayı işareti örneği, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen tip onayı belgesinde

bulunmalıdır.

Sanal deney yapılması

EK MADDE 5 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkra-

sına ve Ek XVI’sına göre, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVI’sının İlavesinde belirtilen ge-

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                            25 Temmuz 2015 – Sayı : 29425



rekliliklerin sağlanması koşuluyla, sanal deney yöntemlerine izin verilir. Bu maddenin yürür-

lüğe girdiği tarihte Yönetmelik ile değiştirilen gereklilikler uygulanmalı ve bu maddenin ikinci

ila beşinci fıkralarında belirtilen prosedür takip edilmelidir.

(2) Tip Onayı Kuruluşu, ek madde 2’ye göre bir AT tip onayı ve 2007/46/AT Yönetme-

liğinin Ek VII’sinde belirtilen numaralandırma sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası

vermelidir.

(3) Tip Onayı Kuruluşu, Ek-5’in Bölüm 3’ünde belirtilen örneğe göre oluşturulmuş bir

AT tip onayı belgesi ve bunun eki olarak, uygulanan BM/AEK Regülasyonunda yer alan ilgili

örneğine uygun olan ve BM/AEK tip onay numarasının girişi boş bırakılmış tamamlanmış bil-

dirim formu vermelidir.

(4) Ek madde 1’e uygun bilgi dosyası, bu maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen tip

onayı belgesi ve bildirim formundan sonra gelecek şekilde ek yapılmalıdır.

(5) Uygulanabilir olduğunda, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinin İlavesine uygun

olarak AT tip onayı işareti örneği, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen tip onayı belgesinde

bulunmalıdır.

Değiştirilebilir fren balatası grupları, değiştirilebilir fren diskleri ve değiştirilebilir

fren kampanaları

EK MADDE 6 – (1) 1/3/2015 tarihinden itibaren; araç tip onayları 7/4/1998 tarihinde

veya sonrasında 71/320/AT Yönetmeliği, BM/AEK 13 Regülasyonu veya BM/AEK 13-H Re-

gülasyonuna göre olan, izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşmayan M1 kategorisi, izin

verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşmayan M2 kategorisi, N1, O1 ve O2 kategorisi araç tip-

lerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren balatası gruplarının satışı ve hizmete girmesi ama-

cıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

(2) 1/3/2015 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/3/2015 tarihinde veya sonrasında

BM/AEK 13 Regülasyonu veya BM/AEK 13-H Regülasyonuna göre olan, izin verilen azami

yüklü kütlesi 3,5 tonu aşmayan M1 kategorisi, izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşmayan

M2 kategorisi, M3, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir

fren balatası gruplarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygu-

lanır.

(3) 1/11/2016 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/11/2016 tarihinde veya sonrasında

BM/AEK 13 Regülasyonu veya BM/AEK 13-H Regülasyonuna göre olan M1 ve N1 kategorisi

araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren disklerinin ve kampanalarının satışı ve hiz-

mete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.

(4) 1/3/2015 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/3/2015 tarihinde veya sonrasında

BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak

yeni değiştirilebilir fren disklerinin satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülas-

yonu uygulanır.

(5) 1/11/2016 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/11/2016 tarihinde veya sonrasında

BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak

yeni değiştirilebilir fren kampanalarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Re-

gülasyonu uygulanır.

25 Temmuz 2015 – Sayı : 29425                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(6) 1/11/2016 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/11/2016 tarihinde veya sonrasında

BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan O1 ve O2 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni

değiştirilebilir fren disklerinin ve kampanalarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK

90 Regülasyonu uygulanır.

(7) 1/3/2015 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/3/2015 tarihinde veya sonrasında

BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan O3 ve O4 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni

değiştirilebilir fren disklerinin satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu

uygulanır.

(8) 1/11/2016 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/11/2016 tarihinde veya sonrasında

BM/AEK 13 Regülasyonuna göre olan O3 ve O4 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni

değiştirilebilir fren kampanalarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülas-

yonu uygulanır.

Ticari araçların kabin dayanımı

EK MADDE 7 – (1) 30/1/2017 tarihinden itibaren, ticari araçlarda kabin içindeki ki-

şilerin korunması ile ilgili gerekçelerle, BM/AEK 29 Regülasyonunun gerekliliklerine uygun

olmayan N kategorisi araçların ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerine, AT tip onayı veya ulusal

tip onayı verilmez.

(2) 30/1/2021 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut N kategorisi yeni imal edilen araç-

ların BM/AEK 29 Regülasyonunun gerekliliklerine uygun olmaması halinde, ticari araçlarda

kabin içindeki kişilerin korunması ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un 26 ncı maddesinin

amaçları bakımından söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi düzenlenemez

ve bu tür araçların tescili, satışı ve hizmete girişi tam araçlarda 12 ay sonra, tamamlanmış araç-

larda 18 ay sonra yasaklanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’indeki “Paçalık sistemleri” satırı aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş, aynı Eke aşağıdaki “Elektrik güvenliği” satırı eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü, Ek-1’de yer alan şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe, Ek-2’de yer alan Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/1/2012 28184

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/2/2013 28561
2- 12/11/2014 29173
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ
TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(AB/1003/2010)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2015/166 ile değiştirilen (EU) 1003/2010 sayılı Regülas-
yonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) 11/7/1999 tarihli ve 23752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların
ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı
Yönetmeliği (70/222/AT)’ne göre verilen onayların kapsam genişletmeleri, 661/2009/AT Yö-
netmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin 1.2.1.2.1, 1.2.1.5.1, 1.2.1.5.2 ve 1.2.3 mad-
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.2.1.2.1. Plaka aracın boylamasına düzlemine dik (± 5°) olmalıdır.”
“1.2.1.5.1. Eğer plakanın üst kenarının yer zemininden yüksekliği 1,20 m’yi aşmıyorsa,

aşağıdaki dört düzlem içerisine dahil olan bütün alan içerisinde plaka görünür olmalıdır:
– Plakanın iki yanal kenarına dokunan ve plakanın merkezinden geçen ve aracın boy-

lamasına orta düzlemine paralel olan düzlem ile ilişkili olarak sağa ve sola dışa doğru 30° öl-
çülen bir açı oluşturan iki düşey düzlem,

– Plakanın üst kenarına dokunan ve yatayla yukarı doğru 15° ölçülen bir açı oluşturan
düzlem,

– Plakanın alt kenarı boyunca yatay düzlem.”
“1.2.1.5.2. Eğer plakanın üst kenarının yer zemininden yüksekliği 1,20 m’yi aşıyorsa,

aşağıdaki dört düzlem içerisine dahil olan bütün alan içerisinde plaka görünür olmalıdır:
– Plakanın iki yanal kenarına dokunan ve plakanın merkezinden geçen ve aracın boy-

lamasına orta düzlemine paralel olan düzlem ile ilişkili olarak sağa ve sola dışa doğru 30° öl-
çülen bir açı oluşturan iki düşey düzlem,

– Plakanın üst kenarına dokunan ve yatayla yukarı doğru 15° ölçülen bir açı oluşturan
düzlem,

– Plakanın alt kenarına dokunan ve yatayla aşağı doğru 15° ölçülen bir açı oluşturan
düzlem.”

“1.2.3. Araç imalatçısı tarafından bir aracın yük çekmek için uygun olduğu beyan edil-
diğinde (2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin 2.11.5 maddesi) ve arka tescil plakasının takılma
alanı izin verilen ve/veya tavsiye edilen herhangi bir mekanik bağlantı tertibatı montajı nede-
niyle geometrik görüş düzlemlerinin dahilinde engellenebilir (kısmen) bir durumda ise, bu du-
rum deney raporunda belirtilir ve AT Tip Onayı Belgesinde ifade edilir. Ayrıca, takılıysa ve
kullanımda değilse, bu tür mekanik bağlantı tertibatının açma anahtarı da dahil herhangi bir
alet kullanılmadan sadece çıkartılabilir veya konumu değiştirilebilir olmasını sağlamak için
önlemler alınmadıkça, araç tip onayı verilmemelidir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2012 28384
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR SUSTURUCU

SİSTEMLERİNİN SES SEVİYELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI
YÖNETMELİĞİ (AB/540/2014)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına
ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, M1, M2, M3, N1, N2 ve N3
kategorisindeki tüm yeni araçların ses seviyeleri ile ilgili AB tip onayı için ve M1 ve N1 kate-
gorisindeki araçlar için tasarlanmış ve imal edilmiş ayrı teknik ünite olarak tip onayı alınan
değiştirilebilir susturucu sistemlerinin ve bu sistemlerin aksamlarının AB tip onayı için idari
ve teknik şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mo-
torlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin Ek II’sinde tanımlanan
M1, M2, M3, N1, N2 ve N3 kategorisi araçlar ile M1 ve N1 kategorisi araçlar için tasarlanmış
ve imal edilmiş ayrı teknik ünite olarak tip onayı alınan değiştirilebilir susturucu sistemleri ve
bu sistemlerin aksamlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine, 29/6/2001

tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, motorlu araçların ve değiştirilebilir susturucu sistem-

lerinin ses seviyeleri ile ilgili tip onayı hakkındaki 16/4/2014 tarihli ve (EU) 540/2014 sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına
uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından 2007/46/AT Yönetmeliğinin

3 üncü maddesinde yer alan tanımlara ek olarak, bu Yönetmelikte geçen;
a) Akustik araç uyarı sistemi (AVAS): Hibrit elektrikli ve sade elektrikli araçlar için

aracın varlığını yayalara ve diğer yol kullanıcılarına bildirecek bir ses sağlayan sistemi,
b) Aracın yürür vaziyetteki kütlesi (mro):
1) Motorlu araç söz konusu olduğunda; yakıt tankı/tankları kapasitesinin en az %90’ı

kadar dolu halde, sürücünün kütlesi, yakıt ve sıvıların kütlesi ile imalatçının spesifikasyonuna
göre standart donanımı takılı olan ve takılı olduğu takdirde, üst yapının, kabinin, bağlantı ter-
tibatının, stepnenin/stepnelerin, ayrıca avadanlıkların kütlesi dahil olmak üzere aracın kütlesini,

2) Römork söz konusu olduğunda; yakıt ve sıvıların kütlesi ile imalatçının teknik şart-
namesi uyarınca standart donanımı takılı olan ve takılı olduğu takdirde üst yapının, ilave bağ-
lantı tertibatının/tertibatlarının, stepnenin/stepnelerin, ayrıca avadanlıkların kütlesi dahil olmak
üzere aracın kütlesini,

c) Araç tipi: Aşağıdaki birinci ve ikinci alt bentlerde belirtilen hususlar gibi temel yön-
lerden farklılık göstermeyen bir motorlu araç kategorisini,

1) Ek II’deki 4.1.2.1 maddesine göre deneye tabi tutulan M1, M2 ≤ 3500 kg ve N1 ka-
tegorisi araçlar için:
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(i) Üst yapının şekli ya da malzemeleri (özellikle motor bölümü ve bu bölümün ses ge-
çirmezliği),

(ii) Motor tipi (örneğin, pozitif ateşlemeli ya da sıkıştırmalı ateşlemeli, iki ya da dört
zamanlı, ileri geri hareketli ya da döner pistonlu), silindirlerin sayısı ve hacmi, karbüratörlerin
ya da enjeksiyon sisteminin sayısı ve tipi, sübapların yerleştirilişi veya elektrik motorunun tipi,

(iii) Azami net anma gücü ve buna karşılık gelen motor hızı/hızları; bununla birlikte,
azami anma gücü ve buna karşılık gelen motor hızı sadece farklı motor haritalamalarından do-
layı farklılık gösteriyorsa, bu araçlar aynı tipte kabul edilebilir.

(iv) Susturucu sistemi,
2) Ek II’deki 4.1.2.2 maddesine göre deneye tabi tutulan M2 > 3500 kg, M3, N2 ve N3

kategorisi araçlar için:
(i) Üst yapının şekli ya da malzemeleri (özellikle motor bölümü ve bu bölümün ses ge-

çirmezliği).
(ii) Motor tipi (örneğin, pozitif ateşlemeli ya da sıkıştırmalı ateşlemeli, iki ya da dört

zamanlı, ileri geri hareketli ya da döner pistonlu), silindirlerin sayısı ve hacmi, enjeksiyon sis-
teminin tipi, sübapların yerleştirilişi, motor anma hızı (S) veya elektrik motorunun tipi.

(iii) Aynı tipte motora ve/veya farklı toplam vites tahvil oranlarına sahip araçlar aynı
tipte araçlar olarak kabul edilebilir.

3) Bununla birlikte; ikinci alt bentteki farklılıklar Ek II’deki 4.1.2.2 maddesinde açık-
landığı gibi farklı hedef koşullar sağlıyorsa, bu farklılıklar bir tip değişikliği olarak kabul edilir.

ç) Azami net anma gücü (Pn): kW olarak ifade edilen ve 85 sayılı BM/AEK Regülas-
yonu uyarınca BM/AEK yöntemiyle ölçülen motor gücünü (farklı motor hızlarında azami net
anma gücüne ulaşılırsa en yüksek motor hızı kullanılır),

d) Bir aracın tip onayı: Ses seviyeleri ile ilgili olarak 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (jj) bendinde bahsedilen işlemi,

e) Değiştirilebilir susturucu sistemi: Bu Yönetmelik uyarınca AB tip onayı için sunulan
araca takılı olan parçanın tipi dışında, susturucu sisteminin ya da bu sistemin aksamlarının bir
araçta kullanılmak üzere tasarlanmış herhangi bir parçasını,

f) Farklı tiplerde susturucu sistemi: Aşağıda belirtilenlerden en az biri açısından önemli
ölçüde farklılık gösteren susturucu sistemlerini,

1) Aksamlarının ticari adları ya da ticari markaları,
2) Aksamlarının yüzey işlemleri dışında, aksamlarını oluşturan malzemelerin özellik-

leri,
3) Aksamlarının şekli ya da büyüklüğü,
4) Aksamlarından en az birinin çalışma prensibi,
5) Aksamlarının montajı,
6) Egzoz susturucu sistemlerinin ya da aksamlarının sayısı,
g) Güç/kütle oranı endeksi (PMR): Ek II’deki 4.1.2.1.1 maddesinde belirtilen formül

uyarınca hesaplanan sayısal bir niceliği,
ğ) Hedef ivme (ivmelenme): İstatistiksel araştırmalardan elde edildiği şekliyle, kent

trafiğinde kısmi gaz durumundaki ivmeyi,
h) Kısmi güç faktörü (kP): Araçların ivme deneyi ve sabit hız deneyi sonuçlarının ağır-

lıklı birleşimi için kullanılan boyutsuz bir sayısal niceliği,
ı) Kilitli vites tahvil oranları: Bir deney sırasında vites dişlisinin değişmesini imkânsız

hale getirecek şekilde vitesin kontrol edilmesini,
i) Motor: Sökülebilir aksesuarları hariç güç kaynağını,
j) Motor anma hızı (S): 85 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca motor azami net

anma gücüne ulaştığında dk–1 (devir/dk) cinsinden beyan edilen motor hızını ya da farklı motor
hızlarında azami net anma gücüne ulaşılıyorsa bu hızlar arasından en yüksek olanını,
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k) Ön ivme: Ek II’nin İlavesindeki Şekil 1’de belirtildiği gibi, AA' çizgisi ile BB' çizgisi
arasında sabit bir ivmeye ulaşma amacıyla, AA' çizgisinden önce bir ivme kontrol cihazı uy-
gulamasını,

l) Referans ivme: Deney pistinde ivme deneyi sırasındaki gerekli ivmeyi,
m) Referans noktası: Aşağıdaki noktalardan birini,
1) M1 ve N1 kategorisi araçlar için:
(i) Motoru önde olan araçlar için aracın ön ucunu,
(ii) Motoru ortada olan araçlar için aracın merkez noktasını,
(iii) Motoru arkada olan araçlar için aracın arka ucunu,
2) M2, M3, N2 ve N3 kategorisindeki araçlar için, motorun aracın ön ucuna en yakın

olan noktasını,
n) Satış noktası: Araçların depolandığı ve satılmak üzere tüketicilere sunulduğu yeri,
o) Standart donanım: Konfigürasyon ya da donanım düzeyinde daha detaylı şartlara

gerek olmaksızın takılan tüm özellikler dahil olmak üzere, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek IV’ünde
veya Ek XI’inde bahsedilen düzenleyici mevzuat kapsamında zorunlu olan tüm özelliklerle
donatılmış bir aracın temel konfigürasyonunu,

ö) Susturucu sistemi: Motor ve bunun egzozu tarafından üretilen gürültüyü sınırlamak
için gerekli olan aksam grubunun tamamını,

p) Susturucu sisteminin ya da susturucu sistem aksamlarının tasarım ailesi: Aşağıdaki
özelliklerin tümünün aynı olduğu susturucu sistemleri grubunu ya da bunların aksamlarının
grubunu,

1) Egzoz gazları absorbe edici lifli malzemelerle temas halindeyken bu malzemelerin
içinde net gaz akışının varlığı,

2) Liflerin tipi,
3) Geçerli olduğunda, bağlayıcı malzeme özellikleri,
4) Ortalama lif boyutları,
5) Kg/m3 cinsinden asgari dökme malzeme paketleme yoğunluğu,
6) Gaz akışı ile absorbe edici malzeme arasındaki azami temas yüzeyi.
r) Sürücünün kütlesi: Sürücünün koltuk referans noktasında bulunan 75 kg’lık anma

kütlesini,
s) Teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle (M): Bir römorkun ya da yarı römorkun

teknik açıdan izin verilen yüklü kütlesi bağlandığında çekici araca aktarılan statik kütleyi de
içermekte olup; teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle, aracın yapım özelliklerine ve ta-
sarım performansına bağlı olarak belirlenen azami kütleyi,

ş) Teknik tanıtım malzemesi: Araçları genel kamuoyuna tanıtmak amacıyla hazırlanan;
basılı, elektronik ya da çevrimiçi formdaki teknik el kitaplarını, broşürleri, kitapçıkları, kata-
logları ve bununla birlikte internet sitelerini,

t) Vites tahvil oranı ağırlık faktörü (k): İvme deneyi ve sabit hız deneyi için iki vites
tahvil oranının deney sonuçlarını birleştirmek için kullanılan boyutsuz bir sayısal niceliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler

Genel yükümlülükler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtilen uygulama fazlarının tarihlerine

tabi olmak ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla; Onay Kuruluşu tarafından, izin verilen ses seviyeleri dikkate alınarak, bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olmayan motorlu araç tipi için AB tip onayı verilmez.
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(2) 1/7/2016 tarihinden itibaren Onay Kuruluşu tarafından, izin verilen ses seviyeleri
dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan ayrı teknik ünite olarak değişti-
rilebilir susturucu sistemi ya da bu sistemin aksamları için AB tip onayı verilmez. Onay Kuru-
luşu, bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtilen uygulama fazlarının tarihlerinden önce tip onayı
alınmış araçlarda kullanılması amaçlanan, ayrı teknik ünite olarak bir değiştirilebilir susturucu
sisteme ya da bu sistemin aksamlarına 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri İle İlgili Tip Onayı
Yönetmeliği (70/157/AT)’nin hükümleri çerçevesinde tip onayı vermeye devam eder.

(3) Ek III’de belirtilen uygulama fazlarının tarihlerine tabi olmak kaydıyla; Onay Ku-
ruluşu, bu Yönetmeliğin şartlarının karşılanmaması halinde izin verilen ses seviyesi ile ilgili
gerekçelerle, tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için söz konusu tarihlerden sonra dü-
zenlenen uygunluk belgelerini 2007/46/AT Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin amaçları bakı-
mından geçersiz kabul eder ve Yönetmelik şartlarını karşılamayan bu tür araçların tescilini,
satışını ve hizmete girişini tam araçlarda 12 ay sonra, tamamlanmış araçlarda 18 ay sonra ya-
saklar.

(4) Onay Kuruluşu, izin verilen ses seviyesi ile ilgili gerekçelerle, ayrı teknik ünite olan
değiştirilebilir susturucu sistemi bu Yönetmelik uyarınca AB tip onayı verilmiş bir tipe uyu-
yorsa, bu sistemin ya da sistemin aksamlarının satışına ve hizmete girişine izin verir. Onay Ku-
ruluşu,  Ek III’de belirtilen uygulama fazlarının tarihlerinden önce tip onayı alınmış araçlarda
kullanılması amaçlanan ve 70/157/AT Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde ayrı teknik ünite
olarak tip onayına sahip olan değiştirilebilir susturucu sistemlerin ya da bunların aksamlarının
satışına ve hizmete girişine izin verir.

İmalatçıların genel yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) İmalatçılar; araçların, bunların motorlarının ve susturucu sistemlerinin,

bu araçların doğal olarak tabi oldukları titreşime rağmen normal kullanım sırasında bu Yönet-
meliğe uymalarını sağlayacak şekilde tasarımlanmalarını, imal edilmelerini ve monte edilme-
lerini sağlar.

(2) İmalatçılar; bölgesel iklim farklılıkları dahil olmak üzere araçların kullanım koşul-
larını göz önünde tutarak, susturucu sistemlerinin, maruz kalacakları korozyon durumlarına
makul derecede dayanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmalarını, imal edilmelerini ve monte
edilmelerini sağlar.

(3) İmalatçı; araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tüm imalat aşamalarına doğ-
rudan dahil olup olmadığına bakılmaksızın, onay sürecinin tüm yönlerinden ve imalatın uy-
gunluğunun temininden Onay Kuruluşuna karşı sorumludur.

İlave ses emisyonu hükümleri (ASEP)
MADDE 7 – (1) Bu madde, orijinal donanım imalatçısının (OEM) susturucu sistemleri

takılmış bir içten yanmalı motorla donatılmış M1 ve N1 kategorisindeki araçlar ve Ek IX uya-
rınca M1 ve N1 kategorilerinde kullanılması amaçlanan değiştirilebilir susturucu sistemler için
uygulanır.

(2) Araçlar ve değiştirilebilir susturucu sistemler, Ek VII’nin gerekliliklerini sağlama-
lıdır.

(3) İmalatçı; Ek II’nin İlavesindeki Şekil 1’de belirtildiği gibi BB' çizgisindeki araçların
azami ve asgari motor hızları arasındaki farkın, Ek II’de belirtilen koşullarla ilgili olarak, Ek
VII’nin 2.3 maddesinde belirtilen ilave ses emisyonu hükümleri (ASEP) kontrol aralığındaki
herhangi bir deney koşulu için 0,15xS’yi aşmadığını gösteren teknik belgeleri Onay Kuruluşuna
sunarsa, ilave deney yapılmaksızın araçların ve değiştirilebilir susturucu sistemlerin Ek VII’nin
gerekliliklerini sağladığı kabul edilir.

(4) Aracın ya da değiştirilebilir susturucu sisteminin, Ek II ve Ek VII’de belirtilen tip
onayı deneyinin yapıldığı koşullardan farklı olan normal karayolu sürüş koşullarındaki ses
emisyonu, tip onayı deney sonuçlarından önemli ölçüde sapmamalıdır.
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(5) İmalatçı, sadece bu Yönetmelikteki ses emisyonu gerekliliklerine uymak amacıyla,
normal karayolu sürüş koşullarında çalışır durumda olmayan herhangi bir mekanik, elektrikli,
termal ya da başka tür cihazı ya da prosedürü kasıtlı olarak değiştiremez, uyarlayamaz ya da
devreye sokamaz.

(6) İmalatçı tip onayı başvurusunda, Ek VII’nin İlavesinde belirtilen örneğe uygun şe-
kilde hazırlanmış ve onaylanacak araç tipi ya da değiştirilebilir susturucu sisteminin bu mad-
denin gerekliliklerine uygunluğunu gösteren bir bildirim sağlamalıdır.

(7) Aşağıdaki koşullardan birinin sağlanması halinde, birinci ila altıncı fıkralar N1 ka-
tegorisindeki araçlar için uygulanmaz.

a) Motor hacmi 660 cm3’ü ve teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle kullanılarak
hesaplanan güç/kütle oranı 35’i aşmayan,

b) Taşıma kapasitesi en az 850 kg olan ve teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle
kullanılarak hesaplanan güç/kütle oranı 40’ı aşmayan.

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve etiketleme
MADDE 8 – (1) Araç imalatçıları/ithalatçıları ve dağıtıcıları; her bir aracın bu Yönet-

melik uyarınca ölçülen, dB(a) desibel olarak ses seviyesinin, teknik tanıtım malzemelerinde
ve satış noktasında kolayca görünür bir yerde gösterilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri
alır.

Akustik araç uyarı sistemi (AVAS)
MADDE 9 – (1) 1/7/2019 tarihinden itibaren imalatçılar, hibrit elektrikli ve sade elek-

trikli araçların yeni tiplerine Ek VIII’de belirtilen gerekliliklere uyan AVAS sistemi takmalıdır.
1/7/2021 tarihinden itibaren imalatçılar, tip onayı mevcut yeni imal edilen hibrit elektrikli ve
sade elektrikli araçlara AVAS sistemi takmalıdır. Söz konusu tarihlerden önce imalatçılar, araç-
lara AVAS sistemi takarlarsa, bu sisteminin Ek VIII’de belirtilen gerekliliklere uygun olmasını
sağlamalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve dördüncü fıkrası

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sis-
temleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır
ve Ek XII’de verilen korelasyon tablosuna uygun olarak okunur.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek II’nin 3.1.1 maddesinde açıklandığı gibi deney pistinin

uyumunu kontrol etmek için, 30/6/2019 tarihine kadar ISO 10844:2011 standardına alternatif
olarak ISO 10844:1994 standardı uygulanabilir.

(2) Güç aktarma organlarında mekanik bağlantı tertibatı olmayan içten yanmalı motorlu
seri hibrit tahrik tertibatlı araçlar, 30/6/2019 tarihine kadar 7 nci maddenin gerekliliklerinden
muaftır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Ek II’sinin 3.1.1 maddesi 1/7/2019 tarihinde,
b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası 1/7/2027 tarihinde,
c) Diğer maddeleri 1/7/2016 tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKERLEKLİ ARAÇLAR İLE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA

ARAÇLARDA KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE
İLGİLİ TEKNİK MEVZUATIN UYGULANMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Tek-
nik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili temsilcileri (Sanayi Genel Müdürlü-
ğünden iki üye, Hukuk Müşavirliğinden bir üye ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğünden bir üye)”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARAÇ TANITIM NUMARASI
VE İMALATÇININ ZORUNLU LEVHALARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI 

YÖNETMELİĞİ (AB/19/2011)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili
Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)'ne aşağıdaki ek madde 1 ve geçici madde 1 ilave edil-
miştir.

“Ulusal Tip Onayı Numarası Uygulaması
EK MADDE 1 – (1) MARTOY’un geçici 1 inci maddesi kapsamında tüm araç ulusal

tip onayı alacak araçlara bu Yönetmeliğe göre ulusal tip onayı verilir veya 24/2/2001 tarihli ve
24328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanı-
tım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine
(76/114/AT) göre alınmış tip onayı kabul edilir.

(2) Tüm araç ulusal tip onayı numarası, Ek-1’in Kısım 2’sinin 3 üncü maddesinde be-
lirtildiği şekilde imalatçı zorunlu levhasına veya bu levhadan farklı ayrı bir levhaya yerleştirilir.”

“Ulusal Tip Onayı Numarası Uygulama Takvimi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek madde 1’in hükümleri, ilk defa tip onayı alacak veya

mevcut tip onaylı yeni imal edilecek araçlar için 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2012 28370

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/1/2014 28889
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi

Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına “işitme cihazı

merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği kapsamına giren diş protez

laboratuvarları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (i), (j) ve

(m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Mecra: Reklam ve tanıtım mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan kişi,

grup ya da topluluğun buluştuğu yeri ve ortamı; televizyon, her türlü yazılı basın, internet, telefon,

radyo, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava, basılı materyal gibi iletişim araçlarını,”

“i) Reklam: Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak, bir mal veya hizmetin

satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna et-

mek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri

yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruları,

j) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı tıbbi cihazlara ilişkin mal veya hizmet ta-

nıtımını yaptırmak, cihazların satışını artırmak veya marka algısını güçlendirmek amacıyla ha-

zırlattığı ve içinde firmasının ya da tıbbi cihazların markasının yer aldığı reklamları yayımlatan,

dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek veya tüzel kişiyi,”

“m) Satış merkezi: Cihazların satışının yapıldığı yerleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

“23/2/1995 tarihli ve 4077” ibaresi “7/11/2013 tarihli ve 6502” şeklinde, 28 inci maddesinin

ikinci fıkrasında yer alan “4077” ibaresi “6502” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile be-

şinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir personel aynı yıl içerisinde toplam dört kez bu destekten yararlanabilir; bu dört

desteğin sadece iki tanesi, aynı satış merkezi tarafından sağlanabilir ve sadece iki tanesi yurt

dışında yapılan toplantılarda kullanılabilir. Sağlık meslek mensupları ile sağlık kurum ve ku-

ruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanların satış merkezlerinin des-

teği ile; konuşmacı, yazılı veya sözlü bildiri sunan araştırmacı olarak katılım sağladıkları top-

lantılar bu kapsamda değerlendirilmez. Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bi-

limsel toplantılarda katılımcılar için bu fıkrada yer alan sayı sınırlaması uygulanmaz.”

“(5) Her bir toplantısı farklı ülkede yapılan uluslararası toplantılar hariç olmak üzere;

deniz kenarlarındaki tatil beldelerinde 15 Haziran-15 Eylül arasındaki tarihlerde ve kayak mer-

kezi tatil beldelerinde 1 Aralık-1 Mart arasındaki tarihlerde imalatçı, ithalatçı veya satış merkezi

tarafından bilimsel ve eğitsel faaliyetleri içeren toplantı ve organizasyon düzenlenemez ve des-

teklenemez. Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda bu şartlar

aranmaz.
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(6) Satış merkezleri tarafından düzenlenecek veya katkıda bulunulacak kongre, sem-

pozyum, seminer ve benzeri toplantılar için; her toplantıdan en az on beş gün önce toplantının

içeriği, muhtemel katılımcı listesi, yapılacak masraf kalemleri ve etkinliklerin Kuruma bildi-

rilmesi zorunludur; evrak girişi yapılmış bildirimler, on iş günü içerisinde cevaplandırılır, ce-

vaplandırılmaması hâlinde başvuru için onay verilmiş sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına “imalatçılar”

ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ithalatçılar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Satış merkezi;

a) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki hükümlerden herhangi birine aykırı davran-

ması durumunda Kurum tarafından uyarılır.

b) Uyarı yaptırımının uygulandığı tarihten sonraki bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğin

21 inci maddesine aykırı herhangi bir fiilinin tespiti hâlinde üç ay süreyle 21 inci maddede ta-

nımlanan tanıtım faaliyetlerini yapamaz.

c) Üç ay süreyle 21 inci maddede tanımlanan tanıtım faaliyetlerinden men yaptırımının

uygulandığı tarihten sonraki bir yıl içerisinde 21 inci maddedeki hükümlerden herhangi birine

aykırı bir fiilinin tekrarı hâlinde ise bir yıl süreyle bilimsel toplantılara ve eğitsel faaliyetlere

katılamaz ve katkı sağlayamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 15/5/2014 tarihi esas olmak üzere; tıbbi cihaz satış alanında

son beş yılda bir yıl faaliyette bulunduğunu, vergi dairesi kayıtları ile ticaret odası belgesi veya

sanayi odası belgesi veya işyeri açma ve çalıştırma ruhsatıyla belgeleyen işyeri sahiplerine,

mezuniyet durumlarına bakılmaksızın, bu tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde Ek-1’deki

eğitimleri almaları ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları koşuluyla sorumlu müdür

belgesi düzenlenir.

(2) 15/5/2014 tarihi esas olmak üzere; tıbbi cihaz satış veya klinik destek faaliyeti ala-

nında son beş yılda iki yıl çalıştığını sosyal güvenlik ödeme belgesi ile belgeleyen kişilere,

mezuniyet durumlarına bakılmaksızın, bu tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde Ek-1’deki

eğitimleri almaları ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları koşuluyla satış ve tanıtım

elemanı ve klinik destek elemanı belgesi düzenlenir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/5/2014 29001
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Canik Başarı Üniversitesinden:
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ YAZ YARIYILI EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Canik Başarı Üniversitesine bağlı enstitü,

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında güz ve bahar yarıyılı dışında kalan yaz ay-
larında yapılacak olan eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Canik Başarı  Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında güz ve bahar yarıyılı dışında kalan yaz aylarında ya-
pılacak olan eğitim-öğretimle ilgili hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Fakülte: Canik Başarı  Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,
b) İlgili Kurul: Enstitü kurulunu, fakülte kurulunu veya yüksekokul kurulunu,
c) Mütevelli Heyeti: Canik Başarı  Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Canik Başarı  Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Canik Başarı  Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Canik Başarı  Üniversitesini,
f) Yaz yarıyılı: Üniversite bünyesinde bahar ve güz dönemleri dışında kalan yaz ayla-

rındaki eğitim-öğretim dönemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Yarıyılı Eğitim-Öğretiminin Amaçları, Esasları, Devam, Başarı ve Ders Alma

Eğitim-öğretimin amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz yarıyılı eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek,
b) Öğrencilerin normal yarıyıllarda alarak başarısız oldukları ve/veya almadıkları veya

notunu yükseltmek istedikleri dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle öğrencilere imkân sağ-
lamak,

c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamak, çift
anadal ve yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerine kolaylık sağ-
lamak,

ç) Öğrenci yığılmalarının giderilmesiyle eğitim-öğretimde verimi artırmak,
d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin

Üniversite eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.
Eğitim-öğretimle ilgili esaslar
MADDE 6 – (1) Yaz yarıyılı eğitim ve öğretimiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Yaz yarıyılının başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından

en az iki hafta sonra olacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Yaz yarıyılının öğretim süresi
final sınavı hariç yedi haftadır. Yaz yarıyılında açılan her ders için, normal yarıyılda yapılan
toplam ders saatine eşdeğer ders yapılır.
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b) Yaz yarıyılında ders alacak öğrenciler kayıt işlemlerini yaz yarıyılı dersleri başla-
madan önce Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlar. Yaz yarıyılında bir öğrenci, varsa ön
şartını sağlamış olmak koşuluyla, toplam 12 krediyi aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir.

c) Yaz yarıyılının ilk haftası içinde ders ekleme veya bırakma yapılabilir. Ancak bıra-
kılan dersin öğretim ücreti öğrenciye iade edilmez.

ç) Yaz yarıyılında kayıt dondurulmaz.
d) Hazırlık sınıflarında yaz yarıyılı eğitim-öğretimi; 27/1/2014 tarihli ve 28895 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı
Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmüne göre
düzenlenir.

e) Yaz yarıyılında öğrencilerden alınacak ücret, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
önerilir ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kesinleşir.

f) Yaz yarıyılında yalnız o yarıyılda açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için
ara sınavlar ve final sınavları yapılır.

g) Yaz yarıyılında açılacak dersler ile bu derslerin öğretim elemanları, bölüm veya ana
bilim dalı kurullarının önerisi üzerine fakülte veya enstitü kurullarınca belirlenip, Nisan ayının
sonuna kadar ilan edilir. Bir dersin sorumlusu belirlenirken, o dersi daha önce vermiş olan öğ-
retim elemanına öncelik verilir. Bir dersin açılabilmesi için en az onbeş öğrencinin o derse
kayıt yaptırması gerekir. Fakat bütünleme hakkı olmayan programlarda öğrenci sayısı Üniver-
site Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Devam ve başarı
MADDE 7 – (1) Yaz yarıyılında ders alan öğrencilerin başarı durumları, 27/1/2013 ta-

rihli ve 28541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür. Yaz yarıyılında kayıtlı tüm öğrencilerin derslere en az %70, uygulamalara en
az %80 oranında devam etmeleri zorunludur.

(2) Yaz yarıyılında bir derse devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olan öğrenci
normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılan aynı dersin devam şartını yerine getirmiş sayıl-
maz.

(3) Yaz yarıyılı öğretiminin sonunda öğrencilerin aldıkları notlar, dönem not ortalaması
ve genel not ortalaması hesabına katılır. Bu derslerin yaz yarıyılı öğretiminde alındığı, öğren-
cilere verilen transkriptlerde gösterilir.

(4) Daha önce geçer not aldığı dersi not yükseltmek amacıyla tekrarlayan öğrenci için
tekrarlanan derste daha önceki not ne olursa olsun en yüksek not geçerlidir.

(5) Yaz yarıyılı sonu sınavlarının notları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta
sonra ilan edilir. Mazereti nedeniyle ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğren-
cilerin mazeret sınavları ve bu sınavların değerlendirilmesi, güz yarıyılı ders kayıtlarından önce
yapılır.

(6) Üstten ders almak isteyen öğrenci, dersleri sadece Canik Başarı Üniversitesinden
alabilir. Ortalaması CB ve üzeri olanlar sadece 1 ders, BA ve üzeri olanlar ise 12 krediye kadar
ders alabilirler.

Diğer bölümlerden, programlardan ve üniversitelerden ders alma
MADDE 8 – (1) Öğrencinin almak istediği dersin; kayıtlı bulunduğu bölümde, ana bi-

lim dalında veya programda açılamaması halinde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde veya Üni-
versite dışında başka bir bölümden, ana bilim dalından veya programdan alabilir. Öğrencinin
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ilgili yılda Üniversitenin ilgili programının taban puanından daha yüksek bir programın veril-
diği diğer bir üniversiteden ders alabilir. Diğer bir bölümden, ana bilim dalından veya prog-
ramdan alınacak ders denkliğinin içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili bölüm, ana bilim dalı,
program ve yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

(2) Yaz yarıyılında diğer bir üniversiteden ders alabilmek için, o dersin veya ona eşdeğer
bir dersin Üniversitede açılmamış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınacak derslerin not-
ları konusunda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Diğer üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin yaz yarıyılı uygulayan bö-
lümlerinde, ana bilim dallarında veya programlarında yaz yarıyılı için açılan derslere kayıt
yaptırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları
uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı  Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (661/2009/AT)’NİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(SGM-2014/33)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/23)

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin
Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esas-
ları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’i, bu Tebliğin Ek-1’i ile değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2014 29115
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/34)

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, 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
(mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) so-
nuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayland menşeli 4011.40, 4013.90.00.00.11

Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında kayıtlı “motosiklet iç ve dış lastikleri”ne yönelik
açılan damping soruşturması neticesinde, 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/7) uya-
rınca, %37 ila %100 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuş-
tur.

(2) Endonezya ve Malezya menşeli 4011.40, 4013.90.00.00.11 GTP’leri altında kayıtlı
“motosiklet iç ve dış lastikleri”ne yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, 1/8/2009
tarihli ve 27306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28) uyarınca, %0 ila %29 arasında değişen oranlarda dampinge
karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) Yerli üretim dalı tarafından ÇHC ve Tayland menşeli söz konusu ürüne yönelik bir
nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulması üzerine, 26/4/2008 tarihli
ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2008/15) ile başlatılan NGGS soruşturması neticesinde 5/8/2009 tarihli ve
27310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (2009/30) ile ÇHC ve Tayland’a yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına
karar verilmiştir.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce, 22/1/2014 tarihli ve 28890
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/5) vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli
üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir
NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(5) Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’de öngörülen sürede ÇHC, Endonezya,
Malezya ve Tayland menşeli önleme tâbi ürüne yönelik NGGS açılması için başvuruda bulun-
muştur. Yapılan başvuru üzerine, 25/7/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/22) ile başlatılan
NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülerek tamamlanmıştır.

(6) Söz konusu dampinge karşı önlemler NGGS süresince yürürlükte kalmaya devam
etmiştir.
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Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci ve 18 inci

maddeleri çerçevesinde başvuru sahibi Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve destekçi
Billas Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. dışında bilinen başka yerli üretici bulunmadığından söz
konusu firmaların yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup,
soruşturma sırasında bu bulguyu değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland’daki üreticilerine/ihracatçılarına,
Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreti-
cilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen, anılan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine
soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

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

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış
olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Kendilerine soru formu gönderilen 35 ithalatçı firmanın 16’sından cevap alınmıştır.
(6) Türkiye’ye ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli motosiklet iç ve dış las-

tiği ihracatı gerçekleştirdiği tespit edilen 31 firmaya soru formu gönderilmiş olup hiçbir fir-
madan cevap alınmamıştır.

(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri, talep eden
bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(8) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren Nihai Bildirim soruşturma konusu ülkelerin resmi temsilciliklerine, yerli
üretim dalına ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılara iletilmiş ve yapılan
tespit ve değerlendirmelere ilişkin görüşlerini Bakanlık ile paylaşmaları istenmiştir.

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

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici

Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama
soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas
teşkil etmek üzere 1/1/2011–31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak be-
lirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ürün, 4011.40 ve 4013.90.00.00.11 GTP’lerinde yer

alan “motosiklet iç ve dış lastikleri”dir. Motosiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk,
dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırt lastiği çekimi (extrusion), topuk teli
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imali, beze kauçuk kaplama ve eğik kesme ile yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben
iç ve dış boyama ile pişirme uygulanarak; motosiklet iç lastiği ise, butil kauçuk, doğal kauçuk,
dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırasıyla süzme, lastik çekim, boya, kesme,
sübap çakma, ekleme uçların ek yersiz birleştirilmesi, pişim, şişirme, aksesuar takımı ve vakum
işlemleri uygulanarak imal edilmektedir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28) ve
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/30) ile sonuçlanan soruşturma-
larda yerli üretici tarafından üretilen ürünler ile şikayet konusu ülkeler menşeli ürünler arasında
fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği ve kullanım alanları olarak “benzer ürün” tanımı açısından
ayrım yaratan herhangi bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu defa da ilgili başvuru
kapsamında yapılan değerlendirmede, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürüne
yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

(3) İlgili taraflarca YÜD’ün bazı ürün tiplerini üretmediği ifade edilmiştir. Yapılan in-
celemelerde şikayete konu ürünün üretilmediği iddia edilen ürün tiplerinin büyük çoğunluğunu
ürettiği veya üretme kapasitesinin olduğu görülmüştür. Ayrıca YÜD’ün önleme konu ürünün
tüm tiplerini üretmesi gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır.

(4) Motosiklet iç ve dış lastiklerinin jant üzerinde takılı olarak ithal edilmesi suretiyle
önlemlerin etkisinin azaltıldığına ilişkin görüşler alınmış olup, mevcut soruşturma kapsamında
bu görüşler incelenmiş ve soruşturma konusu ürün kapsamına jant üzerine takılan motosiklet
iç ve dış lastiklerinin de alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Jant üzerinde takılı
halde gelen motosiklet iç ve dış lastiğinin 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu
altında sınıflandırıldığı tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler
Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapılarak, uygulamaya ilişkin Gümrük İdarelerinden resmi
görüş alınmıştır.

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. Yö-
netmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplan-
mamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının büyüklüğü
MADDE 9 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari altyapısını teşkil

eden esas soruşturmalar neticesinde şikayet konusu ürün için damping marjları ÇHC menşeli
motosiklet dış lastikleri için CIF bedelin %37,42’si, motosiklet iç lastikleri için CIF bedelin
%127,45’i oranında; Endonezya menşeli motosiklet dış lastikleri için CIF bedelin %0’ı ila
%29’u arasında, motosiklet iç lastikleri için CIF bedelin %19,88’i ila %29’u arasında firma
bazında değişen oranlarda; Malezya menşeli motosiklet dış lastikleri için CIF bedelin %19,63’ü
ila %29’u arasında, motosiklet iç lastikleri için CIF bedelin %29’u ila %39,64’ü arasında firma
bazında değişen oranlarda; Tayland menşeli motosiklet dış lastikleri için CIF bedelin %68,17’si,
motosiklet iç lastikleri için CIF bedelin %165,12’si oranında tespit edilmiştir. Mezkur soruş-
turmalar esnasında tespit edilen damping marjları bahse konu ülkelerin önlemin kalkması ha-
linde muhtemel davranışını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ün ekonomik gös-

tergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruşturma konusu ül-
kelerden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı, fiyat baskısı ve kırılması gözden geçirme dönemi
için incelenmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatının
incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İthalat verileri ince-
lenirken 2011-2013 dönemi dikkate alınmıştır.

Genel ithalat
MADDE 11 – (1) Motosiklet iç lastiği ürününün 2011-2013 döneminde tüm ülkelerden

gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2011’de 1.661.757 adet olan ithalatın, 2012 yılında
939.167 adete gerilediği, 2013 yılında ise 1.277.214 adete yükseldiği görülmektedir. 2011 yı-
lında 1,42 ABD Doları/adet olan birim fiyatın, 2012 yılında artarak 1,59 ABD Doları/adete
yükseldiği, 2013 yılında ise 1,53 ABD Doları/adete gerilediği görülmektedir.

(2) Motosiklet dış lastiği ürününün 2011-2013 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen
ithalat rakamları incelendiğinde 2011’de 888.441 adet olan ithalatın, 2012 yılında 557.300
adete gerilediği, 2013 yılında ise 607.018 adete yükseldiği görülmektedir. 2011 yılında 9,87
ABD Doları/adet olan birim fiyatın, 2012 yılında artarak 12,13 ABD Doları/adete yükseldiği,
2013 yılında ise 11,65 ABD Doları/adete gerilediği görülmektedir.

ÇHC’den ithalat
MADDE 12 – (1) Önleme konu motosiklet iç lastiğinin ÇHC’den gerçekleştirilen

ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 236.110 adetten, 2012 yılında 152.638 adete ge-
rilediği, 2013 yılında ise 160.938 adete yükseldiği görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın toplam
motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %14,2 iken 2013 yılında %12,6’ya
gerilediği görülmüştür.

(2) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 1,79 ABD Doları/adet olan motosiklet iç
lastiği birim fiyatının 2012 yılında artarak 2,20 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise düşerek 1,86
ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.

(3) Önleme konu motosiklet dış lastiğinin ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatı incelendi-
ğinde, ithalatın 2011 yılında 401.597 adetten, 2012 yılında 219.844 adete gerilediği, 2013 yı-
lında ise az bir miktar artarak 220.183 adete ulaştığı görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın top-
lam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %45,2 iken 2013 yılında
%36,3’e gerilediği görülmüştür.

(4) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 5,89 ABD Doları/adet olan motosiklet dış
lastiği birim fiyatının 2012 yılında artarak 7,28 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise düşerek 7,00
ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.

Endonezya’dan ithalat
MADDE 13 – (1) Önleme konu motosiklet iç lastiğinin Endonezya’dan gerçekleştirilen

ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 153.580 adetten, 2012 yılında 56.280 adete geri-
lediği, 2013 yılında ise 220.090 adete yükseldiği görülmektedir. Endonezya menşeli ithalatın
toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %9,2 iken 2013 yılında
%17,2’ye yükseldiği görülmüştür.

(2) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 1,11 ABD Doları/adet olan motosiklet iç
lastiği birim fiyatının 2012 yılında artarak 1,22 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise yine artarak
1,34 ABD Doları/adete ulaştığı görülmektedir.
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(3) Önleme konu motosiklet dış lastiğinin Endonezya’dan gerçekleştirilen ithalatı in-
celendiğinde, ithalatın 2011 yılında 140.763 adetten, 2012 yılında 48.030 adete gerilediği, 2013
yılında ise bir miktar artarak 56.133 adete ulaştığı görülmektedir. Endonezya menşeli ithalatın
toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %15,8 iken 2013 yılında
%9,2’ye gerilediği görülmüştür.

(4) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 8,38 ABD Doları/adet olan motosiklet dış
lastiği birim fiyatının 2012 yılında artarak 10,84 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise düşerek
9,97 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.

Malezya’dan ithalat
MADDE 14 – (1) Önleme konu motosiklet iç lastiğinin 2011-2013 döneminde Malez-

ya’dan gerçekleştirilen ithalatı bulunmamaktadır.
(2) Önleme konu motosiklet dış lastiğinin 2011-2013 döneminde Malezya’dan gerçek-

leştirilen ithalatı 2012 yılında sadece üç adettir.
Tayland’dan ithalat
MADDE 15 – (1) Önleme konu motosiklet iç lastiğinin 2011-2013 döneminde Tay-

land’dan gerçekleştirilen ithalatının sırasıyla 120, 240 ve 612 adet düzeyinde gerçekleştiği gö-
rülmektedir. Toplam ithalat içindeki payı ise önemsenmeyecek düzeydedir.

(2) Önleme konu motosiklet dış lastiğinin Tayland’dan gerçekleştirilen ithalatı ince-
lendiğinde, ithalatın 2011 yılında 4.909 adet, 2012 yılında 5.973 adet ve 2013 yılında 3.024
adet düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Tayland menşeli ithalatın toplam motosiklet iç
lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %0,6 iken 2013 yılında %0,5’e gerilediği
görülmüştür.

(3) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 21,48 ABD Doları/adet olan motosiklet dış
lastiği birim fiyatının 2012 yılında azalarak 19,29 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise artarak
42,00 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir. İthalatın azlığı ve birim fiyatların dünya ortala-
masının çok üstünde olması, söz konusu ithalatın kompozisyonunun genel eğilimi yansıtmadığı
izlenimini doğurmaktadır.

(4) İlgili taraflarca Tayland menşeli ithalatın çok düşük düzeyde gerçekleştiği ve zarara
neden olmadığı ve bu nedenle Tayland menşeli ithalata yönelik önlemin yürürlükten kaldırıl-
ması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak bu durum önlemin etkinliğini göstermektedir. Esas so-
ruşturmada belirlenen damping marjları da dikkate alındığında Tayland menşeli ithalata yönelik
damping önleminin kalkması halinde Tayland menşeli dampingli ithalatın tekrar artabileceği
öngörülmektedir.

Diğer ülkelerden yapılan ithalat
MADDE 16 – (1) 2011-2013 döneminde üçüncü ülkelerden yapılan motosiklet iç lastiği

ithalat incelendiğinde, 2011 yılında 1.271.947 adet olan ithalat, 2012 yılında 730.009 adete
düşmekte, 2013 yılında ise 895.574 adet düzeyine çıkmaktadır.

(2) 2011-2013 döneminde üçüncü ülkelerden yapılan motosiklet dış lastiği ithalat in-
celendiğinde, 2011 yılında 341.172 adet olan ithalat, 2012 yılında 283.450 adete düşmekte,
2013 yılında ise 327.678 adet düzeyine çıkmaktadır.

(3) Diğer ülkeler menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının toplam motosiklet ithalatı için-
deki payının ise 2011 yılında %76,5 iken, 2013 yılında %70,1’e gerilediği görülmüştür.

(4) Diğer ülkeler menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının toplam motosiklet ithalatı için-
deki payının ise 2011 yılında %76,5 iken, 2013 yılında %70,1’e gerilediği görülmüştür.

(5) Motosiklet iç lastiği ithal birim fiyatına bakıldığında, 2011 yılında 1,39 ABD Do-
ları/adet olan birim fiyatın 2012 yılında artarak 1,49 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise bir
miktar daha artarak 1,51 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.

(6) Motosiklet dış lastiği ithal birim fiyatına bakıldığında, 2011 yılında 15,00 ABD Do-
ları/adet olan birim fiyatın 2012 yılında artarak 15,96 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise bir
miktar düşerek 14,78 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.
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Yurt içi tüketim ve pazar payları
MADDE 17 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üretici

Anlaş’tan ve destekçi yerli üretici Billas’tan temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat
miktarları adet bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim elde edilmiştir.

(2) Bu veriler çerçevesinde, motosiklet iç lastiği Türkiye benzer mal tüketimi endeks
değeri 2011 yılı için 100 olarak alındığında 2012 yılında 78’e gerilemiş, 2013 yılında ise 86’ya
yükselmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise 2011 yılında 100, 2012 yılında 152 ve 2013
yılında 120 olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin motosiklet iç lastiği pazar payı endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100,
83 ve 79; Endonezya’nın pazar payı endeksi sırasıyla 100, 37, 143 ve Tayland’ın pazar payı
endeksi sırasıyla 100, 200 ve 510 olarak gerçekleşmiştir. Malezya’nın ilgili dönemde pazar
payı bulunmamaktadır.

(4) Bu veriler çerçevesinde, motosiklet dış lastiği Türkiye benzer mal tüketimi endeks
değeri 2011 yılı için 100 olarak alındığında 2012 yılında 77’ye gerilemiş, 2013 yılında ise 83’e
yükselmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise 2011 yılında 100, 2012 yılında 130 ve 2013
yılında 129 olarak gerçekleşmiştir.

(5) ÇHC’nin motosiklet dış lastiği pazar payı endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla
100, 71 ve 66; Endonezya’nın pazar payı endeksi sırasıyla 100, 44, 48 ve Tayland’ın pazar
payı endeksi sırasıyla 100, 157 ve 74 olarak gerçekleşmiştir. Malezya’nın ilgili dönemde pazar
payı bulunmamaktadır.

Fiyat kırılması
MADDE 18 – (1) Fiyat kırılması, dampingli ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyat-

larının YÜD’ün fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması hesabında, şi-
kayet konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline gümrük vergisi ve %2 oranında
gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulun-
muştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda şikayet konusu ülkeler men-
şeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi
mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde
edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yıllık yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek şikayet
konusu ülkelerin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit
edilmiştir.

(2) ÇHC menşeli motosiklet iç lastikleri için hesaplanan fiyat kırılması oranı 2011-
2013 döneminde sırasıyla %28, %9 ve %23 düzeyinde hesaplanmıştır. Motosiklet dış lastikle-
rinde ise fiyat kırılması oranı 2011-2013 döneminde sırasıyla %55, %48 ve %52 düzeyinde
hesaplanmıştır.

(3) Endonezya menşeli motosiklet iç lastikleri için fiyat kırılması oranı 2011-2013 dö-
neminde sırasıyla %57, %51 ve %46 düzeyinde hesaplanmıştır. Motosiklet dış lastiklerinde
ise fiyat kırılması oranı 2011-2013 döneminde sırasıyla %35, %22 ve %31 düzeyinde hesap-
lanmıştır.

(4) Malezya’dan motosiklet iç ve dış lastik ithalatı bulunmadığından fiyat kırılması he-
saplaması yapılamamıştır.

(5) Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastik ithalatının ise çok az miktarda gerçek-
leşmesi nedeniyle, mevcut ithalat ilgili ülke menşeli ithalatın genel eğilimini yansıtmadığından
fiyat kırılması hesaplaması yapılamamıştır.

Fiyat baskısı
MADDE 19 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında

YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.
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(2) İncelenen dönemde ÇHC menşeli motosiklet iç lastiklerinin YÜD’ün birim fiyatları
üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %37 iken, 2012 yılında %24 ve 2013 yılında %30
olarak gerçekleşmiştir. Yine, ÇHC menşeli motosiklet dış lastiklerinin YÜD’ün birim fiyatları
üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %61 iken, 2012 yılında %55 ve 2013 yılında %53
olarak gerçekleşmiştir.

(3) İncelenen dönemde Endonezya menşeli motosiklet iç lastiklerinin YÜD’ün birim
fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %62 iken, 2012 yılında %59 ve 2013 yı-
lında %51 olarak gerçekleşmiştir. Yine, Endonezya menşeli motosiklet dış lastiklerinin YÜD’ün
birim fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %45 iken, 2012 yılında %33 ve
2013 yılında %33 olarak gerçekleşmiştir.

(4) Malezya’dan motosiklet iç ve dış lastik ithalatı bulunmadığından fiyat baskısı he-
saplaması yapılamamıştır.

(5) Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastik ithalatının ise çok az miktarda gerçek-
leşmesi nedeniyle, mevcut ithalat ilgili ülke menşeli ithalatın genel eğilimini yansıtmadığından
fiyat baskısı hesaplaması yapılamamıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 20 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde, şikayetçi

yerli üretici Anlaş’ın 2011-2013 dönemi verileri incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde in-
celenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflas-
yondan arındırılmış reel değerler esas alınmak suretiyle endeksleme yapılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiklerinde 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi,

2012 yılında 110, 2013 yılında ise 99 olmuştur. Motosiklet dış lastiklerinde ise 2011 yılında
100 olan üretim miktar endeksi, 2012 yılında 99, 2013 yılında ise 115 olmuştur.

2) Zarar inceleme döneminde kapasitede bir değişiklik olmamıştır. KKO ise motosiklet
iç lastiklerinde 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında artarak 110’a çıkmış, 2013 yılında ise aza-
larak 99 olarak gerçekleşmiştir. Motosiklet dış lastiklerinde KKO 2011 yılında 100 iken, 2012
yılında azalarak 99’a gerilemiş, 2013 yılında ise artarak 115 olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiğinde 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi,

2012 yılında 120’ye yükselmiş, 2013 yılında ise 99 düzeyine gerilemiştir. Aynı dönemde, en-
dekslenmiş yurt içi satış değeri 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 118’e yükselmiş, 2013 yı-
lında ise 98’e gerilemiştir.

2) YÜD’ün motosiklet dış lastiğinde 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi,
2012 ve 2013 yıllarında 101’e yükselmiştir. Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri
2011 yılında 100 iken 2012 yılında 109’a, 2013 yılında ise 116’ya yükselmiştir.

3) Dönem itibariyle YÜD’ün motosiklet iç lastiği yurt dışı satışları miktar bazında
2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 94’e gerilemiş, 2013 yılında ise 179’a yükselmiştir.
Motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 75’e geri-
lemiş, 2013 yılında ise 127’ye yükselmiştir.

4) Motosiklet dış lastiği yurt dışı satışları 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 148’e,
2013 yılında ise 436’ya yükselmiştir. Motosiklet iç lastiği ihracatının değer bazında gelişimi
2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 155’e, 2013 yılında ise 528’e yükselmiştir.

c) Yurt içi satış fiyatları
1) YÜD’ün motosiklet iç lastikleri yurt içi birim satış fiyat endeksi baz yılda 100 iken

2012 yılında 98’e gerilemiş, 2013 yılında ise 99 değerine ulaşmıştır.
2) YÜD’ün motosiklet dış lastikleri yurt içi birim satış fiyat endeksi baz yılda 100 iken

2012 yılında 108’e, 2013 yılında ise 115’e yükselmiştir.
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ç) Pazar payı
1) Motosiklet iç lastiği yurt içi tüketimi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 78’e geri-

lemiş, 2013 yılında ise 86 düzeyine ulaşmıştır. Motosiklet dış lastiği yurt içi tüketimi 2011 yı-
lında 100 iken, 2012 yılında 77’ye gerilemiş, 2013 yılında ise 83 düzeyine ulaşmıştır.

2) YÜD’ün motosiklet iç lastiği pazar payı endeks değerleri 2011-2013 döneminde 100,
152 ve 120 düzeyindedir. Motosiklet dış lastiği pazar payı endeks değerleri 2011-2013 döne-
minde 100, 130 ve 129 düzeyindedir.

d) Stoklar
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiği stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2011 yılı

100 alındığında 2012 yılında 95’e gerileyen stok düzeyi endeksi, 2013 yılında 98 seviyesine
ulaşmıştır. YÜD’ün motosiklet dış lastiği stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2011 yılı
100 alındığında 2012 ve 2013 yıllarında 107 seviyesine ulaşmıştır.

2) 2011-2013 döneminde stok çevrim hızları motosiklet iç lastiğinde sırasıyla 100, 128
ve 108; motosiklet dış lastiğinde ise 100, 97 ve 114 olarak gerçekleşmiştir.

e) İstihdam
1) YÜD’ün motosiklet iç ve dış lastiğinde çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2011

yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 97’ ye, 2013 yılında ise 88’e gerilemiştir.
f) Ücretler
1) YÜD’ün motosiklet iç ve dış lastiği üretiminde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret

endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 98’e gerilemiş, 2013 yılında ise 126’ya yük-
selmiştir.

g) Verimlilik
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiği üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2011-

2013 yıllarında sırasıyla 100, 114 ve 113 olmuştur. Motosiklet dış lastiği üretiminde çalışan
işçi başına verimlilik endeksi ise 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 102 ve 131 olmuştur.

ğ) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiğinde ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100

olmak üzere 2012 yılında 103, 2013 yılında ise 95 olmuştur. Motosiklet dış lastiğinde ortalama
birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 108, 2013 yılında ise 100
olmuştur.

2) YÜD’ün motosiklet iç lastiğinde ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları
dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı -100 olmak üzere
2012 ve 2013 yıllarında 15 düzeyine yükselmiştir. Motosiklet dış lastiğinde yurt içi ürün birim
kârlılık endeksi 2011 yılı -100 olmak üzere 2012 yılında -94’e yükselmiş, 2013 yılında ise 117
düzeyine çıkmıştır.

h) Nakit akışı
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiği satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 yılında

-100 iken 2012 yılında -373’e gerilemiş, 2013 yılında ise -83’e yükselmiştir. Motosiklet dış
lastiği satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 yılında -100 iken 2012 yılında -112’ye ge-
rilemiş, 2013 yılında ise 58’e yükselmiştir.

ı) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2011 yılı 100

olmak üzere 2012 yılında 100 iken, takip eden 2013 yılında 123 olarak gerçekleşmiştir.
i) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla YÜD’ün bütün faaliyet-

lerinde kullanılan özsermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılında 100 olan
özsermaye endeksi, 2012 yılında 94, 2013 yılında ise 91’e gerilemiştir.
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j) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün yapmış olduğu tevsi yatırımları 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında

175’e, 2013 yılında ise 425’e yükselmiştir.
k) Özsermaye kârlılığı oranı
1) Motosiklet iç lastiğinde YÜD’ün özsermaye kârlılığının 2011 yılı -100 olarak alın-

dığında, 2012 yılında -382, 2013 yılında ise -98 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.
Motosiklet dış lastiğinde ise söz konusu oranın 2011 yılı -100 olarak alındığında, 2012 yılında
-120, 2013 yılında ise 56 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

l) Yatırım hasılatı oranı
1) Motosiklet iç lastiğinde YÜD’ün yatırım hasılatı oranının 2011 yılı -100 olarak alın-

dığında, 2012 yılında -358, 2013 yılında ise -72 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Motosiklet
dış lastiğinde ise söz konusu oranın 2011 yılı -100 olarak alındığında, 2012 yılında -112, 2013
yılında ise 41 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Motosiklet iç lastiği ekonomik göstergelerinden üretim, yurt içi satış

ve KKO göstergelerinde bozulma yaşanmıştır. Ancak aynı dönemde YÜD’ün pazar payında
artış gözlemlenmiştir. Yani YÜD’ün üretim, yurt içi satış ve KKO göstergelerindeki bozulma
pazarın daralmasından kaynaklanmaktadır. Aynı dönemde stoklarda azalma görülmüştür. İlgili
dönemde YÜD’ün karlılığındaki yaşanan bozulma büyük oranda bu dönemde yapılan yatırım-
lar ve katlanılan finansman giderlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak karlılıktaki bozulma,
YÜD’ün ürün nakit akışı, kar/özsermaye oranı ve yatırım hasılatı oranı göstergelerini bozmuştur.

(2) Motosiklet dış lastiği ekonomik göstergelerinden üretim, satışlar ve KKO göster-
geleri söz konusu ürünün pazarında bir miktar daralma olmasına rağmen artış göstermiştir.
YÜD ilgili dönemde pazar payını da önemli oranda artırmıştır. YÜD 2011 ve 2012 yıllarındaki
zarardan 2013 yılında kâra geçmiştir. Karlılıkta yaşanan bu olumlu gelişme firmanın ürün nakit
akışı, kar/özsermaye oranı ve yatırım hasılatı oranı göstergelerini iyileştirmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar
MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona

ermesi halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki üretim, kapasite ve ih-
racat potansiyeli ile Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Soruşturma konusu ülkelerdeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 23 – (1) ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland’ın şikayet konusu üründeki

üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti, Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center)
verileri kapsamında incelenmiştir.

(2) Motosiklet iç lastiklerinde ÇHC dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır.
ÇHC’nin 2011 yılında 70.957 ton, 2012 yılında 87.977 ton ve 2013 yılında ise 86.938 ton ih-
racat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer ba-
zında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 189.220.000 ABD Doları, 226.339.000 ABD
Doları ve 227.537.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim
fiyatları ise 2011 yılında 2.667 ABD Doları/ton, 2012 yılında 2.573 ABD Doları/ton ve 2013
yılında 2.617 ABD Doları/ton düzeyindedir.

(3) Motosiklet dış lastiklerinde de ÇHC dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır.
ÇHC’nin 2011 yılında 69.365 ton, 2012 yılında 83.106 ton ve 2013 yılında ise 92.485 ton
ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer ba-
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zında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 212.262.000 ABD Doları, 263.218.000 ABD
Doları ve 288.464.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim
fiyatları ise 2011 yılında 3.089 ABD Doları/ton, 2012 yılında 3.167 ABD Doları/ton ve 2013
yılında 3.119 ABD Doları/ton düzeyindedir.

(4) Motosiklet iç lastiklerinde Endonezya dünyanın en büyük 17. ihracatçısı konumun-
dadır. Endonezya’nın 2011 yılında 663 ton, 2012 yılında 597 ton ve 2013 yılında ise 578 ton
ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer ba-
zında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 2.517.000 ABD Doları, 2.468.000 ABD Doları
ve 2.311.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları
ise 2011 yılında 3.796 ABD Doları/ton, 2012 yılında 4.134 ABD Doları/ton ve 2013 yılında
3.998 ABD Doları/ton düzeyindedir.

(5) Motosiklet dış lastiklerinde Endonezya dünyanın en büyük 11. ihracatçısı konu-
mundadır. Endonezya’nın 2011 yılında 7.627 ton, 2012 yılında 8.861 ton ve 2013 yılında ise
8.494 ton ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata
değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 26.755.000 ABD Doları, 30.874.000
ABD Doları ve 28.623.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın
birim fiyatları ise 2011 yılında 3.508 ABD Doları/ton, 2012 yılında 3.484 ABD Doları/ton ve
2013 yılında 3.370 ABD Doları/ton düzeyindedir.

(6) Motosiklet iç lastiklerinde Malezya dünyanın en büyük 20. ihracatçısı konumunda-
dır. Malezya’nın 2011 yılında 1.119 ton, 2012 yılında 534 ton ve 2013 yılında ise 387 ton ih-
racat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer ba-
zında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 5.069.000 ABD Doları, 2.534.000 ABD Doları
ve 1.782.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları
ise 2011 yılında 4.530 ABD Doları/ton, 2012 yılında 4.745 ABD Doları/ton ve 2013 yılında
4.605 ABD Doları/ton düzeyindedir.

(7) Motosiklet dış lastiklerinde Malezya dünyanın en büyük 21. ihracatçısı konumun-
dadır. Malezya’nın 2011 yılında 683 ton, 2012 yılında 753 ton ve 2013 yılında ise 863 ton ih-
racat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer ba-
zında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 3.349.000 ABD Doları, 4.451.000 ABD Doları
ve 5.827.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları
ise 2011 yılında 4.903 ABD Doları/ton, 2012 yılında 5.911 ABD Doları/ton ve 2013 yılında
6.752 ABD Doları/ton düzeyindedir.

(8) Motosiklet iç lastiklerinde Tayland dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumun-
dadır. Tayland’ın 2011 yılında 10.556 ton ve 2013 yılında ise 12.916 ton ihracat gerçekleştirdiği
görülmektedir. Tayland için 2012 yılın miktar kısmında adet rakamı bulunmaktadır. 2011-2013
yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla
47.829.000 ABD Doları, 53.446.000 ABD Doları ve 59.506.000 ABD Doları ihracat yaptığı
görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 4.531 ABD Doları/ton ve
2013 yılında 4.607 ABD Doları/ton düzeyindedir. 2012 miktarı adet olduğundan kg birim fiyatı
hesaplanamamıştır.

(9) Motosiklet dış lastiklerinde Tayland dünyanın en büyük 4. ihracatçısı konumundadır.
Tayland’ın 2011 yılında 33.926 ton ve 2013 yılında ise 26.759 ton ihracat gerçekleştirdiği gö-
rülmektedir. Tayland için 2012 yılın miktar kısmında adet rakamı bulunmaktadır. 2011-2013
yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla
166.244.000 ABD Doları, 172.771.000 ABD Doları ve 180.731.000 ABD Doları ihracat yaptığı
görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 4.900 ABD Doları/ton, ve
2013 yılında 6.754 ABD Doları/ton düzeyindedir. 2012 miktarı adet olduğundan kg birim fiyatı
hesaplanamamıştır.
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(10) Verilerden de görüleceği üzere şikayete konu ülkelerden ÇHC ve Tayland şikayete
konu üründe önemli ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadırlar.

(11) Kauçuk lastiğin üretiminde kullanılan en önemli hammaddedir. FPT Securities
JSC firması tarafından yayımlanan bir raporda dünyanın en büyük ilk 3 kauçuk üreticisi sıra-
sıyla Tayland, Endonezya ve Malezya’dır. Ayrıca, ÇHC dünya kauçuk tüketiminin %33,5’ini
gerçekleştirerek en büyük kauçuk tüketicisi konumunu elinde bulundurmaktadır.

Şikayet konusu ülkelerin üçüncü ülkelere ihraç fiyatları
MADDE 24 – (1) Avrupa Birliği Pazara Giriş Veri Tabanı’ndan (EU Market Access

Database) şikayet konusu ülkelerin motosiklet iç ve dış lastiğinde AB-28’e ihracatına ilişkin
veriler incelenmiştir. Avro bazındaki veriler ABD Dolarına dönüştürülürken TCMB Dolar/Avro
çapraz kurları kullanılmıştır.

(2) ÇHC’nin AB-28’e motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında
9.568.000 ABD Doları, 2012 yılında 13.656.000 ABD Doları ve 2013 yılında 20.669.000 ABD
Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 4,59 ABD
Doları/kg, 2012 yılında 6,00 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 8,20 ABD Doları/kg olmuştur.

(3) ÇHC’nin AB-28’e motosiklet dış lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında
18.096.000 ABD Doları, 2012 yılında 19.731.000 ABD Doları ve 2013 yılında 20.333.000
ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 3,09
ABD Doları/kg, 2012 yılında 3,15 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 3,38 ABD Doları/kg ol-
muştur.

(4) Endonezya’nın AB-28’e motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında
4.435.000 ABD Doları, 2012 yılında 6.219.000 ABD Doları ve 2013 yılında 6.341.000 ABD
Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 4,85 ABD
Doları/kg, 2012 yılında 4,64 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 4,67 ABD Doları/kg olmuştur.

(5) Endonezya’nın AB-28’e motosiklet dış lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında
696.000 ABD Doları, 2012 yılında 678.000 ABD Doları ve 2013 yılında 664.000 ABD Doları
düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 4,61 ABD
Doları/kg, 2012 yılında 4,67 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 4,49 ABD Doları/kg olmuştur.

(6) Malezya’nın AB-28’e motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında
330.000 ABD Doları, 2012 yılında 927.000 ABD Doları ve 2013 yılında 836.000 ABD Doları
düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 7,67 ABD
Doları/kg, 2012 yılında 10,07 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 9,83 ABD Doları/kg olmuştur.

(7) Malezya’nın AB-28’e motosiklet dış lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında
64.000 ABD Doları, 2012 yılında 168.000 ABD Doları ve 2013 yılında 66.000 ABD Doları
düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 3,36 ABD
Doları/kg, 2012 yılında 3,35 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 3,87 ABD Doları/kg olmuştur.

(8) Tayland’ın AB-28’e motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında
38.073.000 ABD Doları, 2012 yılında 36.079.000 ABD Doları ve 2013 yılında 43.760.000
ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 7,38
ABD Doları/kg, 2012 yılında 7,28 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 8,25 ABD Doları/kg ol-
muştur.

(9) Tayland’ın AB-28’e motosiklet dış lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında
4.875.000 ABD Doları, 2012 yılında 3.894.000 ABD Doları ve 2013 yılında 3.670.000 ABD
Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 4,95 ABD
Doları/kg, 2012 yılında 4,70 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 4,74 ABD Doları/kg olmuştur.

Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri
MADDE 25 – (1) Brezilya; ÇHC ve Tayland menşeli motosiklet lastiklerine 18/12/2013

tarihinde sırasıyla 2,21-7,40 ABD Doları/kg arasında değişen oranlar ile 5,72-6,18 ABD Do-
ları/kg arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulamaya koymuştur.
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Değerlendirme
MADDE 26 – (1) ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland gerek üretim gerekse de ih-

racat kabiliyeti bakımından şikâyet konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli ülkelerdir.
Bahse konu ülkeler menşeli ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim ko-
nusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları görülmektedir.

(2) TÜİK istatistiklerine göre 2002 yılında 1.046.907 adet olan trafiğe kayıtlı motosiklet
sayısı genel olarak motorlu kara taşıtlarındaki artışın (%119) çok üzerinde artış göstererek
(%170) Ocak 2015 tarihi itibariyle 2.831.281 adete ulaşmıştır. Görüldüğü üzere motosiklet
kullanımı Türkiye’de giderek artmakta ve buna bağlı olarak motosiklet iç ve dış lastiğine olan
talep artmaktadır. Bu durum Türkiye pazarının önleme konu ülkeler için önemli bir pazar ol-
duğunu göstermektedir.

(3) YÜD’ün motosiklet iç lastiğinde üretim, yurt içi satış, KKO gibi göstergelerinde
bir miktar gerileme yaşansa da bu gerileme şikayet konusu ürün pazarındaki daralmadan daha
azdır. Bu nedenle motosiklet iç lastiğinde YÜD pazar payını artırabilmiştir. Motosiklet iç las-
tiğinde zarar inceleme döneminin son yılında firma yurt içi satışlarında zarardan kar durumuna
geçmiştir. Anılan dönemde YÜD’ün stoklarında da bir miktar azalma görülmektedir.

(4) YÜD’ün motosiklet dış lastiğinde üretim, satışlar, KKO, yurt içi satışlardan ürün
kârlılığı, ürün nakit akışı, özsermaye kârlılığı, yatırım hasılatı oranı ve verimlilik gibi ekonomik
göstergelerinde iyileşme gösterdiği görülmektedir.

(5) Zarar inceleme döneminde, YÜD’ün motosiklet iç ve dış lastiğine ilişkin ekonomik
göstergelerinde genel olarak iyileşme yaşandığı, önlemin ortadan kalkması halinde dampingli
ithalata yönelik bir talep kayması yaşanabileceği ve bu durumun YÜD’ün ekonomik gösterge-
lerinde meydana gelen iyileşmeyi de ortadan kaldırabileceği değerlendirilmektedir.

(6) Bunun yanı sıra önlemlerin kalkması halinde önlem konusu ülkelerin muhtemel
davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının
önemli düzeyde olduğu, önleme konu üründe fiyatın ürün tercihinde en önemli unsurlardan ol-
duğu, önlemlerin yürürlükte olduğu dönem boyunca fiyat odaklı pazara giriş stratejisinin önlem
konusu ülkeler tarafından halen devam ettirildiği, söz konusu ülkelerin önleme konu üründe
dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer aldığı ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasite-
lerinin bulunduğu, önlemin kalkması halinde fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının büyük
miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

(7) Bu bağlamda yürürlükteki önlemlerin kalkması halinde dampingin ve zararın de-
vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar

Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesini etkileyebilecek diğer unsurlar
MADDE 27 – (1) Yerli üretim dalında zararın devam etmesi veya yeniden meydana

gelmesine yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir.
Diğer unsurların etkisi
MADDE 28 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra ön-

leme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim
eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürü-
nün üretim teknolojisinde bir değişim olmadığı, ayrıca, gözden geçirme döneminde önleme
konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkelerde ticareti kısıtlayıcı
bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden
meydana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de zararın devam
etmesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı be-
lirlenmiştir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sonuç

Karar
MADDE 29 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması du-

rumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu tespit edildiğinden, ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli “motosiklet iç ve
dış lastikleri” için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28)
ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/30) ile yürürlüğe konulan ön-
lemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının
onayı ile aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 30 – (1) Gümrük idareleri, 29 uncu maddede gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, itha-
latında 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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Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından:
2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM

GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ
VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun
Ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde
öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören
bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim
ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul
öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir
eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için be-
lirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğ-
renci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci
sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu,
öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğ-
rencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya
birlikte dikkate alınarak verilebilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme
zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.
Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Ba-
kanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca
kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve
öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim
kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kont-
rol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı
ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönet-
meliğinin Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun Ek-1 inci maddesine göre her yıl
Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belir-
lenen sayıdaki öğrenciler için Ek-10’da yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğ-
retim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği
tutarı resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde
Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak
belirlenir.”

hükmüne yer verilmiştir.
Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek tu-

tarları, öğrenci sayısı ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1- 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel

okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim görecek öğrencilere ve-
rilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları aşağıdaki
Tablo-1’de yer almaktadır.
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2- 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında, yukarıdaki Tablo-1’de sayılan okul kademe
ve türleri için önceki yıllarda destek verilen öğrenci sayısı dâhil toplam 350 bin öğrenciye eği-
tim ve öğretim desteği verilecektir.

3- İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı,
öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı ta-
rafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.

4- Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek
öğrencilerin illere dağıtımında aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılacaktır.

5- Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar eğitim
öğretim desteğinden yararlanabilir.

6- İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda,
Millî Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde
kullanabilir.

7- Eğitim öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde-
nekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

8- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çı-
kabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

9- Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu
Tebliğ, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

10- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.
Tebliğ olunur.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Temmuz 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29425 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/269 

Davacı : K.H. 

Sanık : FERUZA RAHMATOVA, Sabitovna ve Dilfuze kızı, 28/10/1974 

NAMANGAN ÖZBEKİSTAN doğumlu, ULİTZA FAZLİ 2/16 FERHONE 

ÖZBEKİSTAN adresinde oturur. ÖZBEKİSTAN UYRUKLU 

Suç : Mühürde Sahtecilik 
Suç Tarihi : 09/02/2015 

Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

Karar Tarihi : 08/05/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında mühürde 

sahtecilik suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 

sanık hakkında neticeten mahkumiyetine karar verilmiş olup, sanık FERUZA RAHMATOVA 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 

takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 5163 

————— 
Esas No : 2013/228 

Davacı : K.H. 
Müşteki : OMID TAYYEB, Anamohammad ve X oğlu, 21/08/1978 İRAN 

doğumlu. İRAN adresinde oturur. 

Müşteki : GHOLAMREZA NADERZADEH, Mohammad oğlu, doğumlu, İRAN 

adresinde oturur. 

Sanık : MEHMET EMİN KOTAN, Hüseyin ve Nuriye oğlu, 24/11/1986 

DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Örtülü köy 
nüfusunda kayıtlı. 

Suç : Silahla Tehdit 

Suç Tarihi : 11/10/2012 

Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

Karar Tarihi : 12/03/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Silahla Tehdit 
suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık 

hakkında neticeten beraat kararı verilmiş olup, müştekiler bulunamadığından gerekçeli kararın 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan 

olunur. 5167 
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Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/178 

Karar No : 2015/302 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 02/06/2015 tarihli ilamı ile; 

Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması için mahkememize 

açılan kamu davasında CMK-223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Khalaf ve 

Amouna kızı, 01.02.1964 D.lu, MAKBOULA HASSO tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 5411 

————— 
Esas No : 2014/553 

Karar No : 2015/304 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 05/06/2015 tarihli ilamı ile; 

Türk Ceza Kanununun 179/3 maddesi delaletiyle 179/2, 53 maddeleri gereğince 

cezalandırılması için mahkememize açılan kamu davasında TCK-179/2 maddesi gereğince 25 gün 

hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen YUSEIN ASANOV 

CHUKENSKI tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 5576 

—— • —— 
Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/130 

Karar No : 2015/276 

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı, Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye 

Teşvik suçundan Mahkememizin 08.04.2015 tarih 2015/130 esas, 2015/276 karar sayılı ilamı ile 

hakkında görevsizlik kararı verilen Tahsin ve Fatma oğlu, 18/12/1974 Erzincan doğumlu, 

Erzincan, Merkez, Mahmutlu nüfusuna kayıtlı İLHAN UĞURLU tüm aramalara rağmen 

bulunamamış, görevsizlik kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 5485 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca; 

25.04.2015 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 27.07.2015 

olan İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 561 ada, 2 no.lu parseldeki 517,00 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz ihalesi iptal edilmiştir. 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş 

Çankaya 06600 ANKARA 

Tel: 312 585 82 70 

www.oib.gov.tr 

 6812/1-1 
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ÇAMUR VE CURUF HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; “1 Adet 

Çamur Havuzunun ve 1 Adet Curuf Havuzunun Temizlenmesi İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2015/93844 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 24.144 M³ 1 Adet Çamur ve 1 Adet Curuf Havuzunun 

Temizlenmesi İşi  

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : 30 (Otuz) Takvim Günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 07.08.2015 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6775/1-1 
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VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ, SERVER (SUNUCU), LİSANS VE  

YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı “Veri Depolama Sistemi 

ve Server (Sunucu)” kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve “Lisans ve Yazılım” Microsoft 

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

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin 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, istenen 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, 04/08/2015 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 kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve istenen 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. 

 6792/1-1 
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20 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

20 kalem Malzeme Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi 

ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/94168 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi - Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 297 6136 - 0 312 297 6542 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 20 kalem Malzeme Alımı 

1 Bilgisayar 20 Adet 

2 Buzdolabı 2 Adet 

3 Etüv 3 Adet 

4 Gerber Santrifüj 1 Adet 

5 Hassas Terazi 4 Adet 

6 Homojenizatör 2 Adet 

7 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 5 Adet 

8 Kaba Terazi 2 Adet 

9 Masa Üstü Santrifüj 2 Adet 

10 Mikroskop 15 Adet 

11 Monitör 12 Adet 

12 pH metre 4 Adet 

13 Revers Ozmoz Sistem 1 Adet 

14 Saf Su Cihazı 2 Adet 

15 Sedimantasyon Test Cihazı 1 Adet 

16 Soğutma Düzeneği 1 Adet 

17 Su Banyosu 2 Adet 

18 UV-Visible 

Spektrofotometre 

1 
Adet 

19 Vorteks 5 Adet 

20 6'lı Mantolu Isıtıcı 1 Adet 

b) Teslim Yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim Tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 
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b) Tarihi ve Saati : 13.08.2015 Perşembe günü Saat: 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler (1., 2. ve 11. Kalemler hariç) 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış) 
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c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

ilişkin belgeler 

- İstekli adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.3. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler 

4.3.3.1. Üretici firmaya ait Kalite Yönetim Sistem Belgesi veya Teklif edilen ürüne ait CE 

Belgesi veya CE Uygunluk Beyanı 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza - kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza - kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı sunulacaktır. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye 

cevapları ve marka ve model beyanını içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye yada 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 13.08.2015 Perşembe günü saat 10.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6794/1-1 

————— 
YER TİPİ ULTRASANTİFÜJ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Yer Tipi Ultrasantifüj Cihazı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/94815 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi - Beytepe/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 297 6136 - 0 312 297 6138 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yer Tipi Ultrasantifüj Cihazı Alımı 1 adet 

b) Teslim Yeri : H. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe Bürosu 

c) Teslim Tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 

takvim günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : H. Ü. Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve Saati : 04.08.2015 Salı günü Saat: 11.00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış) 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

ilişkin belgeler 

- İstekli adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.3. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler 

4.3.3.1. Üretici firmaya ait Kalite Yönetim Sistem Belgesi veya Teklif edilen ürüne ait CE 

Belgesi veya CE Uygunluk Beyanı 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza - kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza - kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı sunulacaktır. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye 

cevapları ve marka ve model beyanını içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye yada 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 04.08.2015 Salı günü saat 11.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6795/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.07.2015      Karar No: 6862 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANLARI : 1) TransAtlantic Turkey Ltd  

  2) TransAtlantic Exploration Mediterranean International 

Pty. Ltd. 

• MERKEZ ADRESLERİ : 1) P.O Box N-3944 Kings Court Bay Street Nassau, 

BAHAMAS 

  2) 20 Howard St. Perth Australia 6000 

• TÜRKİYEDEKİ 

   ADRESLERİ : 1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7, Çankaya ANKARA  

  2) Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz 

Sokak No: 10  06700 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ 

ANKARA  

• MÜRACAAT TARİHİ : 05.06.2015 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Sahadan kısmı terk  

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

• TADİLDEN SONRAKİ 

   YÜZÖLÇÜMÜ : 5.881 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : AR/TAT-TEM/4174 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

Diyarbakır İli dahilinde 26.06.2006 tarih 2808 sayılı petrol arama ruhsatıyla iktisap 

edilmiş olan 7.147 hektarlık sahadan, M45-a1 paftasında yer alan kısmının terki için yukarıda 

ünvan ve adresleri yazılı şirketler 05.06.2015 tarihinde müracaat etmiş ve terk 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince 06.07.2015 tarihinde 

kesinleşmiştir.  

KARAR: 

TransAtlantic Turkey Ltd ve TransAtlantic Exploration Mediterranean International 

Pty.Ltd.Şti ’nin sahadan kısmı terk suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakları 

incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas 

şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 11 inci 

maddesinin 1 inci fıkrası gereğince sahanın tadiline karar verilmiştir. 6786/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:13.07.2015     Karar No: 6863 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVAN : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No: 19    06530 Beysukent, ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 02.04.2015 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı  

• SAHA İŞARETİ : XI/A 

• KAPSADIĞI İL  : Şanlıurfa  
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• YÜZÖLÇÜMÜ : 13.986 Hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : AR/ARR/4226 
• VERİLİŞ TARİHİ : 22.10.2006 
KARAR: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. ’nin sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, 

saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat 
sahasında yapılan doğalgaz keşfine istinaden 22.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 6/8 inci maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta 
bulunmuştur. 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları 
incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama 
çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/ARR/4226 hak sıra 
numaralı petrol arama ruhsat sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın süresinin 
22.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 22.10.2016 tarihine kadar iki yıl süre 
ile uzatılmasına karar verilmiştir. 6787/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 
Karar No : 5700  Karar Tarihi : 23/07/2015 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 
sayılı Kurul Kararı uyarınca; 13/01/2004 tarih ve DAG/288-6/037 sayılı doğal gaz dağıtım lisansı 
sahibi Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası 
perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 26/09/2013 tarih ve 4633 sayılı Kurul Kararının 
revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de 
yayımlanmasına, 

karar verilmiştir. 
Madde 1 - 26/09/2013 tarih ve 4633 sayılı Kurul Kararı 3 üncü maddesinin (b) fıkrası 

kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Ağustos ayı için aşağıdaki tabloda yer 
alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4633 sayılı 
Kurul Kararı hükümleri geçerlidir. 

 

 YILLIK TÜKETİM MİKTARI 
SİSTEM KULLANIM BEDELİ 

(TL/Sm3) 

Kademe 1 0-100.000 Sm3 0,079963 

Kademe 2 100.001 Sm3 ve üzeri 0,024585 
 
Madde 2 - Bu Karar 01/08/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
Revizyonda Esas Alınan Parametreler Tablosu 

Revize Toplam Tüketim Tahmini (Sm3) 2015 2016 
0-100.000 Sm3 134.475.529 134.412.458 
100.001 Sm3 ve üzeri 311.037.005 313.684.000 
TOPLAM 445.512.534 448.096.458 

 6784/1-1 
—— • —— 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 
KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE 

İNCELEME RAPORU DUYURUSU 
17.12.2014 tarihinde Kapadokya Balonculuk Turizm Tic. Ltd. Şti. işletmesindeki TC-BLD 

tescil işaretli Ultramagic N425/80 tipi balonun Nevşehir ili Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
yakınlarında sert inişi müteakip üç kişinin yaralanması sonucu meydana gelen balon kazasıyla 
ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların 
bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 6732/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Cantek Bilim Kültür ve Eğitim Vakfı (CANTEV) 

VAKFEDENLER: Can Hakan KARACA 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Antalya 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/07/2015 tarihinde kesinleşen 26/05/2015 

tarih ve E. 2015/128, K. 2015/128 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Mahkeme Kararında kısaca “Bilim, kültür ve eğitime yatırım yapmak, 

gelişmesini sağlamak ve bu faaliyetleri teşvik etmek, yerel ve küresel çevrenin korunması için 

çalışmak, doğanın ekolojik dengesinin korunması için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak, bu 

amaçlarla bireysel ve grup eğitimleri ve seminerler düzenlemek, kitap dergi gibi görsel eserler 

basmak, belgesel tanıtıcı video film gibi görseller hazırlamak, bu alanda milli politikalar 

oluşturulmasına yardımcı olmak, vs.” olarak bildirilmiştir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- (yüzbin) TL nakit.  

YÖNETİM KURULU: Can Hakan KARACA, Canan Aydan KARACA, Ercan 

KARACA  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli 

heyetince belirlenecek en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6790/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı (EGET VAKFI) 

VAKFEDENLER: Serdar Safai ÖZER, Hediye Özlem UZMAN 

VAKFIN İKAMETGAHI: MUĞLA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Muğla 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.06.2015 tarihinde kesinleşen, 05.05.2015 

tarihli ve E: 2014/444, K: 2015/276 sayılı sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI:  

1) Her düzeyde eğitim görmekteyken maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilere ögrenimleri 

evresince burs ve ayni yardım sağlamak; toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet 

etmek; okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite ve benzeri yükseköğrenim kurumları kurmak. 

(Vakıf senedinin bu maddesinin değiştirilmesi önerilemez.) 

2) Geriatri biliminin gelişmesi için çalışmalar yapmak. 

3) Günümüz dünyasında kaçınılmaz bir gereksinime dönüşmekte olan ekolojiye saygıyı 

ilke edinmiş, organik tarım ve hayvancılığın, ekolojik turizmin, sağlık turizmi ve kültür turizmi 

başta olmak üzere ülkemizde turizmin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.-TL. (YüzellibinTürkLirası) 

YÖNETİM KURULU: Hediye Özlem UZMAN, Serdar Safai ÖZER, Ali Vuslat TURAN, 

Orhan ŞENOĞLU, Muammer Reşit BORA, Mehmet ÖZAVCI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçları 

karşılandıktan sonra, kalan mal ve hakları aynı amaçla kullanılmak şartıyla Mütevelli Heyeti’nce 

belirlenecek başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6788/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hacı Cemal Yiğit Vakfı 

VAKFEDENLER: Celal Yiğit, Gülin Yiğit, Şükriye Yiğit, Ümmügülsüm Yiğit, 

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Aliağa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2015 tarihinde tashih edilen, 22/06/2015 

tarihinde kesinleşen, 15/04/2015 tarihli ve E: 2014/6, K: 2015/114 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilmi, içtimai ve iktisadi kalkınmasına katkıda bulunmak 

gayesi ile vakıf senedinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: İzmir İli, Aliağa İlçesi, Değirmendere Mevkii, 19 K.4c.4d 

pafta, 550 ada, 7 parsel nolu, 477m2 yüzölçümlü arsa, 300.000-TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Celal Yiğit, Gülin Yiğit, Şükriye Yiğit, Ümmügülsüm Yiğit, 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları merkezi Ankara’da bulunan 

Anadolu Gençlik Derneği’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6789/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Türkiye Hayat Sağlık Vakfı. 

VAKFEDENLER : Ahmet ÖZKUL, Fatma Betül KABALAR, İbrahim ÖZKUL, Hatice 

ÖZKUL, Ayşe Hilal ÖNEL, Mehmet Fatih ÖZKUL. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: BURSA. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: 

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/05/2015 tarihinde kesinleşen, 10/06/2015 tarihinde 

tavzih edilen, 11/02/2015 tarih ve E: 2014/489, K: 2015/38 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak 

ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 

H22DO7A3B pafta, 4345 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkulün, 1. bodrum kat, 29/2930 arsa paylı, 

88 numaralı ve 29/2930 arsa paylı, 103 numaralı dükkan vasıflı bağımsız bölümleri. 

YÖNETİM KURULU: Ahmet ÖZKUL, Mehmet Fatih ÖZKUL, Fatma Betül 

KABALAR. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 

kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 6813/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Şeyhli Mah., Mis Sok. No: 8 , G22B06C3A pafta, 9057 ada, 14 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Dursun BECEK-Gezegen Turizm İnşaat’ın Yetki Belge Numarasının 

(0034111527704748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 09.07.2015 tarihli ve 9136 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6729/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 48421-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 35 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 7. İdare 

Mahkemesinin 2015/926 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 10.06.2015 

tarihli ve E.2015/926 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 

09.07.2015 tarihli ve 19305 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6730/1-1 

————— 

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi 

Osman Necdet KALAYCIOĞLU (Denetçi No: 2715, Oda Sicil No: 21290) tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 10.06.2015 tarihli ve 

E.2015/924 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, Osman Necdet KALAYCIOĞLU hakkında, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı 

Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 08.07.2015 tarihli ve 

19135 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6731/1/1-1 

————— 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 632 ada, 15 parsel üzerindeki 837398 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Osman ÖNÜR (Denetçi No: 23714, Oda Sicil No: 6451) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 03.06.2015 tarihli ve E.2015/527 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ” hükmedildiğinden, 19.02.2015 

tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman ÖNÜR hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütmesi 08.07.2015 tarihli ve 19134 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6731/2/1-1 

—— • —— 
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

23.07.2015 tarih ve 29423 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üniversitemiz akademik 

kadro ilanının; ‘İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü 1. Derece Doçent kadrosu aranan şartlar’ bölümünde yer alan : 

‘Darbeler, yasamanın yürütmeyi kontrol etme yolları ve Başbakanlık sistemi konularında 

çalışmalar yapmış olmak.’  

Şartı aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. 

‘Darbeler, yasamanın yürütmeyi kontrol etme yolları ve Başkanlık sistemi konularında 

çalışmalar yapmış olmak.’ 6810/1-1 
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Milli Eğitim 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. 

 6806/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/14089 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 
İl/İlçe İSTANBUL / Ataşehir 

Adresi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy 
Tel-

Faks 
(216) 578 7878 /  578 78 81 

Posta Kodu 34752 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
MİDİ-MED Medikal Plastik İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  
 

Adresi 
Fevzi Çakmak Mah. 10625 Sokak No: 5/E 

Karatay/KONYA 
 

T.C. Kimlik No. 
 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Selçuk V.D. / 621 046 8900  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 40292 

Oda Sicil No: 53203 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  )  

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

 KİK 
(x) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

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. 

 6793/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.03.2015 / 201  TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 19.03.2015/ 2551  İSTANBUL 

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.04.2004 gün ve 6930 sayılı kararıyla Kentsel Sit Alanı 

ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

05.07.2006 tarih ve 178 sayılı kararıyla sit sınırları genişletilen, 24.09.2010 gün 2813 sayılı kararı 

ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı düzeltmelerle uygun bulunan Kartal Kentsel 

Sit Alanı’na ilişkin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar”a ilişkin 3. Maddesi ile ‘Tespitlerde Değerlendirme 

Kıstasları’na İlişkin 4. maddesinin “ç” bendinde belirtilen kriterleri taşımadığı tespit edildiğinden 

kaldırılmasına; Söz konusu alanda bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 

tescilli 12 adet taşınmazın tescil durumlarının ilgili bölge kurulunca yeniden değerlendirilmesine 

karar verilen Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve 47 sayılı 

kararının iletildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26.06.2012 tarih 

B.16.0.KVM.0.11.01.00/34.14.334-141433 sayılı yazısı okundu, Kurulumuz uzmanlarının 

31.01.2014 tarihli raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda alınan Kurulumuzun 10.04.2014 gün 1795 sayılı kararı gereği 12.03.2015 tarihinde 

Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan inceleme sonucunda; 

 İstanbul İli, Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 12.06.2012 tarih ve 47 sayılı kararıyla kentsel sit kaydı kaldırılan alanda bulunan 

yapılardan;  

A) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kayıtlarının devamına karar verilen ve 

koruma grupları I (bir) olarak belirlenen yapılar: 

PAFTA ADA PARSEL CİNSİ 

- 1075 1 Camii 

- 1074 1 Haseki Sultan Çeşmesi 

 1073 1 Maslak 

B) Korunması gerekli kültür varlığı olarak kültür varlığı olarak tescil kayıtlarının 

devamına karar verilen ve koruma grupları II (iki) olarak belirlenen yapılar: 

PAFTA ADA PARSEL 

 1072 2 

 1071 1 

 1073 2 

 1660 24-25 

 2556 32-33 

 2556 34 

 2556 35 

 3115 34 

C) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapılar: 

PAFTA ADA PARSEL 

 1072 2 (parseldeki diğer konut) 

 1071 5 

 1071 7 (hamam kalıntısı) 

Alanın, Korunacak Sokak dokusunun belirlenmesi için ilgili belediyesinden kadastral 

paftanın istenmesine, alandaki tescilli ağaçların tescil kayıtlarının devamına ilişkin konunun ilgili 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  17.09/1275 
Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2015 / 121 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.06.2015 / 2420 ÇANAKKALE 
Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan, Uğurlu 

Köy Gizliliman (1. bölge), Dereköy Kapıkaya (2. bölge), Yenimahalle Güzelceköy/Çınarlı 
Mahallesi Aydıncık (3. ve 4. bölge) Eşelek (5. bölge) mevkiinde kalan alanlardan 2. Bölge 
Dereköy Kapıkaya Mevkiinde; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
17.10.1985/1548 sayılı kararı ile 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, Edirne 
KTVKK’nin 11.11.1994/2135 sayılı karar ve karar eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları 
belirtildiği şekilde 3. derece arkeolojik ve 3. derece doğal sit alanı olarak tescilinin devamına, bu 
alanlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı 
doğrultusunda hazırlanan parselasyon planının uygun olduğuna karar verilen, 3. ve 4. Bölge Yeni 
Mahalle Güzelceköy/Çınarlı Mahallesi Aydıncık Mevkiinde; Edirne KTVKK’nin 
11.11.1994/2135 sayılı kararı ve karar eki ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
19.10.1994/374 sayılı kararı ile tavsiye edilen ve 1/25000 ölçekli Gökçeada haritasında 
işaretlenen ve dereceleri belirtilen alanların doğal ve arkeolojik sit olarak kabulüne, bu alanlara ait 
1/5000 ölçekli  Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının yaptırılarak Edirne KTVKK’ye 
sunulmasına karar verilen, 50L-1a, 50L-1d ve 50K-2d paftalara ait Çanakkale KTVKBK’nin 
21.09.2003/2453 sayılı kararıyla onaylanan ve aynı Kurulun  21.09.2004/75 sayılı kararıyla 
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
18. Maddesi doğrultusunda yapılan imar uygulamasının uygun olduğuna karar verilen, Çanakkale 
KVKBK’nin 20.11.2014/2012 sayılı kararı ile Eşelek Mevkii planlama alanı sınırları içinde tespit 
edilen buluntuların Kurul üyelerince yerinde incelenmesine karar verilen, aynı kurulun 
18.02.2015/2187 sayılı kararı ile hava muhalefeti nedeniyle yerinde incelenemeyen Eşelek 
Mevkiindeki öneri arkeolojik sit alanı ile ilgili olarak Uğurlu Zeytinli Höyük Kazı Başkanlığı’nın 
görünün alındıktan sonra tescilinin değerlendirilmesine, Aydıncık Mevkii (3.ve 4. Bölge) 
Trapezya Mevkiindeki höyüğün I. derece arkeolojik sit ve aynı bölgede yer alan kırık lahit 
kapağının bulunduğu alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil çalışmalarının 
başlatılmasına, büyük bölümü planlama alanı dışında bulunan “dam” yapılarının tespit ve tescil 
çalışmalarının başlatılmasına karar verilen,  ÇKVKBK Müdürlüğü’nün  25.03.2015/489 
10.03.2015/671 sayılı yazıları ile faaliyetleri etkilenen kurum/kuruluşların görüşleri istenen, 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2015 / E.10758 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.03.2015/38450 sayılı ve 11.05.2015/42609 sayılı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2015/ 57025 sayılı ve  
07.04.2015/66959 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şube 
Müdürlüğü’nün 26.03.2015/186408 sayılı, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. İnşaat Emlak 
Kamulaştırma Yönetmenliği’nin 08.04.2015/10499 sayılı, Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir 
Orman Bölge Müdürlüğü, İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü’nün 15.04.2015/773 sayılı yazıları ile  
görüşleri alınan alanlara ilişkin hazırlanan uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi 
yapılan görüşmeler sonunda; 

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan 
Yenimahalle Güzelceköy/Çınarlı Mahallesi Aydıncık Mevkiinde (3. ve 4. bölge) imar planlama 
alanında tespit edilen ve Kurulumuzun 18.02.2015/2187 sayılı kararıyla tescil işlemlerinin 
başlatılmasına karar verilen Kokina Mevkiindeki Trapezya Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tesciline hazırlanan tescil fişi ve 1/2000 ölçekli koordinatlı sit haritasının uygun 
olduğuna, aynı bölgede tespit edilen kırık lahit kapağının bulunduğu alanın III. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişi ve 1/2000 ölçekli koordinatlı sit haritasının 
uygun olduğuna, Eşelek Mevkii (5. bölge) planlama alanında tespit edilen buluntu alanlarının çok 
geniş olduğu, olası hataları önlemek için Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü, ilgili müze müdürlüğü ve Uğurlu-Zeytinlik Höyük Kazısı uzmanlarından 
oluşturulacak bir ekiple yeniden incelendikten sonra hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza 
iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7917 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip

Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı

Yönetmeliği (AB/347/2012)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı

Yönetmeliği (AB/458/2011)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik

Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile
İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)

— Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile
İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları
ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Canik Başarı Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik

Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(SGM-2015/23)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)
— 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 18. ve 23. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

NOT: 24/7/2015 tarihli ve 29424 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Ulusal Meslek Standartlarına
Dair Tebliğ ile Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

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


