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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            11 Eylül 2015
      69471265-305-10185

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Eylül 2015 tarihinden itibaren Azerbaycan ve Rusya
Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar
Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  11 Eylül 2015
     68244839-140.03-238-530

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/9/2015 tarihli ve 69471265-305-10185 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Eylül 2015 tarihinden itibaren Azerbaycan ve Rusya

Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar
Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Eylül 2015
ÇARŞAMBA

Sayı : 29477



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            10 Eylül 2015

      69471265-305-10099

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-İtalya İş ve Yatırım Forumu’na katılmak üzere; 13 Eylül 2015 tarihinde İtalya’ya

gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  10 Eylül 2015

     68244839-140.03-237-529

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/9/2015 tarihli ve 69471265-305-10099 sayılı yazınız.

Türkiye-İtalya İş ve Yatırım Forumu’na katılmak üzere, 13 Eylül 2015 tarihinde İtalya’ya

gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşa-

ğıdaki bent eklenmiştir.

“ii) Piyasa Yönetim Sistemi: Dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin işlemlerin

yürütülmesi amacıyla, piyasa işletmecisi, sistem işletmecisi, piyasa katılımcıları ve sayaçların

okunmasından sorumlu iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin kullanımına sunulan ve

küçük istemci yapısında çalışan uygulamaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili kullanım yerinin sayaç değerlerini okuyarak,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “tedarikçi değişikliği halleri dışında” ibaresi eklenmiştir.
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“(2) Tüketicinin, elektronik imza ile veya görevli tedarik şirketine yazılı olarak başvu-

ruda bulunması veya tedarikçi değişikliği yapmak isteyen tüketiciler tarafından doldurulan EK-3

formunun tüketicinin yeni tedarikçisi tarafından görevli tedarik şirketine sunulması kaydıyla,

perakende satış sözleşmesi sona erdirilir. Söz konusu başvuruda, sözleşmenin sona erdirilmek

istendiği tarih yer alır. Bu fıkra kapsamında yapılan başvuru, en geç üç iş günü içerisinde so-

nuçlandırılır. EK-3 formunun görevli tedarik şirketine sunulmamasına karşın Piyasa Yönetim

Sistemi üzerinden yeni tedarikçiye geçişin gerçekleşmesi halinde perakende satış sözleşmesi

işbu geçişin gerçekleştiği tarih itibarıyla sona ermiş sayılır. Bununla birlikte EK-3 formunu Pi-

yasa Yönetim Sistemi üzerinde yeni tedarikçinin portföyüne geçtiği tarihe kadar görevli tedarik

şirketine teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tedarikçi hakkında Kanunun 16 ncı

maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonunda yer

alan “Dağıtım şirketleri ile tedarikçiler arasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Kurul

kararı ile düzenlenir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine ka-

dar yapmaması durumunda tedarikçi tarafından tüketiciye yazılı olarak en az beş iş günü süreyi

içeren ikinci bildirimde bulunulur. Tüketicinin borcunun perakende satış sözleşmesi kapsa-

mında olması halinde, söz konusu bildirimde ödeme yükümlülüğünün belirtilen sürede yerine

getirilmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği belirtilir. İkinci bildirim ile ilgili olarak,

tedarikçi tarafından gerekli görülmesi halinde, yazılı bildirime ek olarak, ayrıca diğer haber-

leşme kanalları da kullanılarak bildirimde bulunulabilir.

(3) Tüketicinin perakende satış sözleşmesi kapsamında öngörülen ödemeleri, ikinci bil-

dirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, görevli tedarik şirketinin bildirimi

üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde TEİAŞ veya dağıtım lisansı

sahibi tüzel kişi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle elektriği kesilir. Kesme bil-

diriminde, kesme tarihi ile saatine ve son endeks değerine yer verilmesi zorunludur. Kesme

bildirimi bir gün içerisinde TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından görevli tedarik şirketine ile-

tilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili tedarikçinin” ibaresi “görevli tedarik

şirketinin”, dördüncü fıkrasında yer alan “tedarik şirketine” ibaresi, “görevli tedarik şirketine”,

aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Tedarikçinin” ibaresi “Görevli tedarik şirketinin” ve “te-

darikçi” ibareleri “görevli tedarik şirketi” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, 10 uncu maddenin ikinci fıkra hükümleri saklı

kalmak koşuluyla, perakende satış sözleşmesi sona eren tüketicinin yeni bir perakende satış

sözleşmesi veya tedarikçisi bulunmaması halinde, kullanım yerinin elektrik enerjisini keser.

(2) Tüketicilerin ikili anlaşmalarından kaynaklı borçları nedeniyle elektriği kesilemez.

Ancak tedarikçi değişikliği gerçekleşmiş olsa bile, perakende satış sözleşmesi kapsamındaki

borçları nedeniyle elektriği kesilebilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Dağıtım şirketi, tüketicinin talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde iki defadan
fazla olmamak üzere, tüketicinin geçmiş yirmidört aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini tek
zamanlı veya çok zamanlı olarak kWh cinsinden gösteren belgeyi ücretsiz olarak sunmakla
yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kul-
lanmaları halinde; sayaçların Kurum tarafından yayımlanan düzenlemelere uygun çok zaman
dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur. Dağıtımdan bağlı tüketiciler
için uygun olmayan sayaçlar dağıtım şirketi tarafından ilgili ay içerisinde değiştirilir ve sayacın
uygun olmaması, tedarikçi seçme hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) İkili anlaşma yaparak tedarikçisini seçme hakkını kullanmış olan serbest tüketici,

bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminin cari takvim yılı için belirlenmiş
serbest tüketici limitinin altında kalması durumunda serbest tüketici hakkını kaybeder ve Şubat
ayı itibari ile mevcut tedarikçisinin portföyünden çıkarılır, yeniden serbest tüketici niteliği ka-
zanıncaya kadar yeni bir ikili anlaşma yapamaz veya mevcut ikili anlaşmasının süresini uza-
tamaz ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satın alır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Serbest tüketiciyi; tüketici hakları, ikili anlaşmalar kapsamındaki ticari seçenekler
ve muhtemel riskler ile talep tarafı katılımına ilişkin bilgiler hakkında anlaşma yapılmadan
önce tüketici tarafından bilgi aldığına dair imzalanmak kaydı ile yazılı olarak veya tüketicinin
kayıtlı elektronik posta adresi yoluyla bilgilendirmek ve talep edildiğinde söz konusu bilgilen-
dirmeyi Kuruma belgelemek,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31
Ocak” ibaresi “1 Ocak” olarak değiştirilmiş, “yeni serbest tüketici limitleri” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Ocak ayı sonuna kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 formu eklen-
miştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddeleri 1/3/2016 tarihinde, diğer
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2014 28994

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/3/2015 29299
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesine aşağıdaki (e) ben-
di eklenmiştir.

“e) Yukarıda belirtilen  sınavlar haricinde, gerek görüldüğü takdirde, Fakülte Kurulu
tarafından tanımı ve içeriği belirlenecek diğer sınavlar da ölçme değerlendirme sistemi içeri-
sinde uygulanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin her dönem sonunda dönem not ortalaması ile genel not ortalaması
hesaplanır ve başarı durumları belirlenir. Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dönem sonu
notu içindeki ağırlığı ile 12 nci maddede yer alan sınavlardan hangisinin ya da hangilerinin
uygulanacağı, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/43)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1 – (1) 22/3/2009 tarihli ve 27177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) ile tamamlanan süb-
vansiyon soruşturması (esas soruşturma) sonucunda, Hindistan menşeli PET filmlerin ithalinde
CIF bedelin %4,25’i ila %21,61’i arasında değişen oranlarda telafi edici vergi şeklinde kesin
önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci
maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uygun olarak, 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11)
ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin 22/3/2014 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının
mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme
soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(3) Yürürlükte bulunan önlemin sona ermesi halinde sübvansiyonun ve zararın devam
etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu iddiası ile yerli üretici Süper
Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Süper Film) tarafından yapılan ve Polinas Plastik Sanayii
ve Ticareti A.Ş. (Polinas) tarafından da desteklenen başvuru üzerine 21/3/2014 tarihli ve 28948

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776
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sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/6) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel
Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuç-
larını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin

18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yerli üretim
dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma süresince ilgili taraflarca, bu tespiti
değiştirecek yeni bir bilgi veya değerlendirme sunulmamıştır. Bu Tebliğin ilerleyen bölümle-
rinde Süper Film firması “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

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

tarafından bilinen Hindistan’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına
ve ayrıca soruşturmanın taraflarından biri olarak Hindistan’ın Ankara’daki Büyükelçiliğine so-
ruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

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

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve

gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 22 ithalatçı firmaya soru

formu gönderilmiş ve bu firmaların yedisinden cevap alınmıştır.
(6) Hindistan’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan esas soruşturmada da işbirliğinde

bulunan ve kendileri için sübvansiyon oranı tespiti yapılan SRF Limited (SRF) ile Ester Industries
Ltd. (Ester) firmaları kendilerine gönderilen soru formlarına süresi içinde yanıt vermişlerdir.
Esas soruşturmada işbirliğine gelmemiş olan Vacmet India Limited (Vacmet) firması da soru
formlarına yanıt vermiştir. Bununla beraber, adı geçen firma, soru formlarına yanıt verme
süresinden sonra soru formuna ilişkin yanıtlarında düzeltme yapılması gereken hususlar oldu-
ğunu beyan ederek yanıtlarının ilgili kısımlarını tekrar iletmiştir. Esas soruşturmada kendisi
için sübvansiyon oranı tespiti yapılan Uflex Limited firması ise bu soruşturma kapsamında
işbirliğinde bulunmamıştır.

(7) Hindistan Hükümeti de kendisine gönderilen soru formuna ilişkin yanıtlarını süresi
içinde Bakanlığa iletmiştir.

(8) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, tespit ve değerlen-
dirmeleri içeren nihai bildirim yukarıda adı geçen üretici/ihracatçı firmalar ile Hindistan’ın
Ankara’daki Büyükelçiliğine, yerli üreticilere 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 olanlarına bu Tebliğin
ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

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

firmasının Gaziantep’teki üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçek-
leştirilmiştir.
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Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, sübvansiyonun ve zararın

devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2013–
31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve

3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan PET filmlerdir. Baş-
vuruya konu olan önlemin alındığı 3921.90.19.00.00 GTİP, 2010 yılında Türk Gümrük Tarife
Cetvelinde yapılan değişiklikle 3921.90.10.00.00 olarak tadil edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu PET filmler temel olarak iki üretim yöntemi kullanılarak üreti-
lebilmektedir. Birinci yöntem entegre tesisler tarafından izlenen yol olup PTA ve MEG aşa-
masında alınan hammaddenin çeşitli girdilerin ilavesiyle işlenip melt haline getirilmesini ve
bu eriyiğin dökme ve gerdirme aşamalarından geçirilmesini içermektedir.

(3) İkinci yöntemde ise PET cips aşamasından itibaren üretim süreci başlamaktadır.
Burada granül haldeki PET cips çeşitli ek girdilerin ilavesiyle birlikte eritilerek melt haline ge-
tirilmekte buradan dökme ve gerdirme aşamasına geçilmektedir.

(4) PET filmler kalınlıklarına göre sınıflandırılmaktadır. Geniş bir kullanım alanına sa-
hip PET filmler özellikle ambalaj, tekstil sanayi, görüntüleme teknolojileri, elektrikli aletler
ile manyetik medya üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

(5) Soruşturma konusu PET filmler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen PET film-
lerin; teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları, kullanım alanları, kullanıcıların
ürünü algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer özelliklere sahip olduğu ve
soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen ürünlerin yerli üretim dalının ürünleriyle doğrudan re-
kabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği tespiti esas soruş-
turmada yapılmıştır. Bu soruşturma süresince, ilgili taraflarca, daha önce esas soruşturmada
yapılan değerlendirmeleri geçersiz kılacak herhangi bir görüş sunulmamıştır. Bu nedenle so-
ruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünlerin benzer ürün olduğu tes-
piti geçerliliğini korumaktadır.

(6) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas
olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sübvansiyonun Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalk-

ması halinde sübvansiyonun devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede, esas soruşturmada önlem alınabilir nitelikte olduğu
tespit edilen sübvansiyon programlarının gözden geçirme döneminde yürürlükte olup olmadığı
incelenmiştir.

(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeni sübvansiyon
oranları hesaplanmamıştır.

Ön lisans programı (ÖLP) ve ithalat vergisi muafiyeti
MADDE 9 – (1) Bu programın yasal dayanağı Hindistan Hükümeti tarafından hazır-

lanan “İhracat İthalat Politikası Belgesi 2009-2014” (İİPB) ile “Prosedürler El Kitabı 2009-
2014 (PEK)” belgesinin 4 üncü bölümleridir.

(2) Program çerçevesinde ihracatçılar ihraç edecekleri ürünün üretim sürecinde ihtiyaç
duydukları maddeleri gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilmektedirler. Ön lisanslar
üretici/ihracatçılar, üreticilerle bağlantılı tacir/ihracatçılar ile belirli koşullarda diğer yerli üre-
ticiler tarafından kullanılabilmektedir.
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(3) Program kapsamında ithalatına izin verilen girdi miktarı ile ihraç edilmesi gereken
nihai ürün miktarı Hindistan Hükümeti tarafından yayımlanan Standart Girdi-Çıktı Oranları
(SGÇO) belgesinde gösterilmektedir.

(4) Hindistan’ın programa ilişkin mevzuatı kapsamında SGÇO’lara göre girdi ithalatını
gerçekleştiren firmalar, ihracat yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde girdi ithalatında
ödenmemiş olan gümrük vergilerini belirli bir oranda cezai müeyyideye de tabi olarak Hindistan
Hükümeti’ne ödemek zorundadır. Yine Hindistan mevzuatına göre ithal ettiği girdiden daha
azını kullanarak ihracat gerçekleştiren firmaların cezai müeyyidelere tabi olduğu ifade edil-
mektedir.

(5) Hindistan Hükümeti’nin ilgili düzenlemesine göre program kapsamında girdi ithalatı
gerçekleştiren firmalar bu ithalata ilişkin olarak “Ek-23” adında bir belgeyi doldurmakla yü-
kümlü bulunmaktadır. Ayrıca, ithalatın gerçekleştirilmesinden sonra Hindistan Hükümeti’ne
gerçek tüketim verilerine ilişkin mali müşavir tarafından onaylanmış bir rapor sunulması ge-
rekmektedir.

(6) Hindistan Hükümeti kendisine gönderilen soru formlarında talep edilmiş olmasına
rağmen hangi firmaların bu programdan yararlandığına dair herhangi bir bilgi sunmamış, prog-
ram çerçevesindeki lisanslar ve girdi kullanımına ilişkin rakamları da sağlamamıştır.

(7) Esas soruşturma esnasında;
a) Hindistan Hükümeti’nin, program çerçevesinde ithal edilen girdilerin ne kadarının

ihraç edilen ürünlerde kullanıldığını tespit etmeye yönelik etkin şekilde işleyen bir doğrulama
sistemine sahip olmadığı;

b) Programdan yararlanan firmalara tanınan vergisiz ithalat yapma olanağının Sübvan-
siyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşmasının (Anlaşma) “İhracat Sübvansiyonları Olarak
İkame Geri Verme Sistemlerinin Belirlenmesinde İlkeler” başlıklı III üncü Eki (Ek III) çerçe-
vesinde makul bir vergi iadesi sistemi olarak kabul edilemeyeceği;

c) Program kapsamında firmalara tanınan vergi muafiyetinin Anlaşmanın 1.1(a)1(ii)
maddesi çerçevesinde Hindistan Hükümeti’nin vergi gelirinden feragat etmesi sonucunu do-
ğurduğu ve bu nedenle Hindistan Hükümeti tarafından ilgili firmalara bir mali katkı sağlandığı;

ç) Hindistan Hükümeti’nin etkin ve doğru şekilde işleyen bir doğrulama mekanizmasına
sahip olmaması nedeniyle ihtiyaç duyulandan daha fazla girdinin vergisiz olarak ithal edile-
bilmesinin mümkün olduğu;

d) Programdan yararlanan firmaların ithalat işlemleri sırasında ödemeleri gereken ver-
gilerden muaf tutulmasının bu firmalar için likidite artırıcı bir etkiye yol açarak bir fayda ya-
rattığı;

e) Bu tespit ve değerlendirmeler ışığında bahse konu programın Anlaşmanın 1.1 mad-
desi ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi çerçe-
vesinde Hindistan Hükümetince verilen ve programdan yararlananlara fayda sağlayan bir mali
katkı teşkil etmesi nedeniyle sübvansiyon olduğu,

sonucuna varılmıştır.
(8) Mevcut soruşturma kapsamında da esas soruşturmada yapılan bu belirlemeleri ge-

çersiz kılacak bir bulguya rastlanmamıştır.
(9) Programa ilişkin olarak gözden geçirme döneminde geçerli olan mevzuat incelen-

diğinde, programın uygulanmasının ihracat performansına bağlı olduğu anlaşıldığından An-
laşmanın 3.1 maddesi ve EK III çerçevesinde programın bir ihracat sübvansiyonu olduğu ve
yine Anlaşmanın 2.3 maddesi çerçevesinde özgül bir sübvansiyon teşkil ettiği sonucuna varıl-
mıştır.

(10) Bu bulgu ve değerlendirmeler çerçevesinde, programın önlem alınabilir nitelikte
olduğuna ilişkin olarak esas soruşturmada yapılmış olan tespitlerin geçerliliğini koruduğu dü-
şünülmektedir.
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Vergi hibesi ve vergi iadesi programları
MADDE 10 – (1) Vergi iadesi ve vergi hibesi uygulamalarının yasal dayanağı Hindistan

Hükümeti tarafından hazırlanan İİPB ile PEK belgesinin 4 üncü bölümleridir.
(2) İlgili mevzuatın ÖLP programı ile birlikte “vergi yetkisi hesap programı” ve “vergi

iadesi programı”nı birlikte içerdiği; bununla beraber “vergi yetkisi hesap programı”nın
1/10/2011 tarihinden sonraki ihracat işlemleri için yürürlükten kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

(3) Hindistan Hükümeti tarafından sunulan yanıtlarda vergi iadesi programının vergi
yetkisi hesap programının muadili olmadığını ve bu programların birbirlerini ikame etmediğini
ifade etmiş, vergi iadesi programına ilişkin detaylı bilginin Gümrük El Kitabında yer aldığını
belirtmiştir.

(4) Söz konusu dokümanda, vergi iadesi programının amacının ihraç edilen ürünlerin
üretiminde kullanılan vergilendirilebilir nitelikteki hizmetler ve ithal girdiler için doğan vergi
veya yükümlülüklerin iadesi olduğu ifade edilmektedir. Bu itibarla vergi iadesinin “Tüm Sektör
Oranı” (All Industry Rate-TSO) ve “Marka Oranı” (Brand Rate) olmak üzere iki türü olduğu
ve tüm ihracatçılar tarafından kullanılabildiği belirtilmektedir.

(5) TSO, belirli ihraç ürünleri için doğan tüketim ve gümrük vergileri ile hizmet vergi-
sinin ortalama miktar ve değeri üzerinden bir ortalama oran tespit edilip uygulanmasını ifade
etmektedir. Tüm sektör oranları belirli ürünler için her yıl Hükümet tarafından belirlenmekte
ve ilan edilmektedir. TSO tespiti yapılmamış olan ürün tipleri için ise “marka oran” tespiti ya-
pılmaktadır.

(6) TSO her yıl çok sayıda ürün için Hükümet tarafından Gümrükler, Merkezi Tüketim
Vergileri ve Hizmet Vergileri verilerinden ihraç ürünleri için ortalamaların tespit edilmesiyle
belirlenmektedir. Bu süreçte, -ithal veya yerli- kullanılan girdilerin ortalama fiyatları,
tüketim/fire oranları, uygulanan vergi oranları ve ihraç edilen ürünlerin ortalama FOB fiyatları
gibi veriler dikkate alınmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde TSO belirli ürünler için FOB
değerin belirli bir yüzdesi olarak sabitlenmektedir.

(7) TSO tespiti yapılmayan ürünler ile tespit edilen TSO’nun kendi ürünleri için yetersiz
olduğunu iddia eden ihracatçılar kendileri için münferit bir oranın belirlenmesini talep edebil-
mektedir. Marka oran tespitinde ihracatçının hangi girdiyi ne kadar kullandığını ve bu amaçla
ne kadar vergi ödediğini tevsik etmesi beklenmektedir.

(8) Gerek üretici/ihracatçılar tarafından sunulan belgelerden gerekse Hindistan’ın ilgili
mevzuatının incelenmesinden bahse konu programdan yararlanmak için ithal girdi kullanma
zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yerli girdi kullanılarak üretilen ve
ihraç edilen nihai ürüne karşılık olarak da bu programdan yararlanmak mümkün görünmektedir.
Öte yandan, verilen vergi iadeleri, ihraç edilen ürün içerisinde kullanıldığı varsayılan girdi
miktarına göre değil, ihracatın değerine göre belirli bir oranda verilmektedir. Bu itibarla, ihraç
edilen ürün için fiilen gerçekleşmiş olan vergi yükü dikkate alınmamaktadır.

(9) Bu veriler ışığında, programın makul bir vergi iadesi mekanizması olarak değer-
lendirilmesi mümkün görünmemektedir.

(10) Yapılan inceleme çerçevesinde;
a) Programın Hindistan Hükümeti tarafından vergi gelirinden feragat edilmesi sonucunu

doğurduğu;
b) Vergi iadesinden yararlanan firmanın ihracat yapmak dışında herhangi bir mükelle-

fiyet altına girmeden karşılıksız bir kaynağa erişiminin söz konusu olduğu;
c) Programdan yararlanan firmaların ithalat işlemleri sırasında ödemeleri gereken ver-

gilerden muaf tutulmasının bu firmalar için likidite artırıcı bir etkiye yol açarak bir fayda ya-
rattığı ve Anlaşmanın 1.1 maddesi ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönet-
meliğin 12 nci maddesi çerçevesinde Hindistan Hükümetince verilen ve programdan yararla-
nanlara fayda sağlayan bir mali katkı teşkil etmesi nedeniyle sübvansiyon olduğu sonucuna
varılmıştır.
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(11) Programı düzenleyen mevzuat incelendiğinde, programın uygulanmasının ihracat
performansına bağlı olduğunun görüldüğü, bu bağlamda Anlaşmanın 3.1 maddesi hükmünce
programın ihracat sübvansiyonu olduğu ve yine Anlaşmanın 2.3 maddesi çerçevesinde özgül
bir sübvansiyon olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

(12) Vergi iadesi programının yürürlükten kaldırılan vergi yetkisi hesap programı ile
uygulama, faydanın tespiti, yararlanma koşulları açısından büyük benzerlik taşıdığı görülmüştür.

(13) Bu bulgu ve değerlendirmeler çerçevesinde, vergi yetkisi hesap programının önlem
alınabilir nitelikte olduğuna ilişkin olarak esas soruşturmada yapılmış olan tespitlerin vergi iadesi
programı için de geçerli olduğu düşünülmektedir.

Sermaye malları ithalatı teşvik programı
MADDE 11 – (1) 1 Nisan 1992’de uygulanmaya başlanan bu programın yasal dayanağı

Hindistan Hükümeti tarafından hazırlanan İİPB’nin ve PEK’in 5 inci bölümleridir.
(2) Bu programdan üretici/ihracatçılar, üreticilerle ilişkili olan tacir ihracatçılar ve hiz-

met sağlayıcılar faydalanabilmektedir. Program çerçevesinde, üretim öncesinde ve sonrasında
kullanılmak üzere yeni veya on yaşına kadar ikinci el sermaye mallarının ithalatta uygulanan
mevcut vergilerden daha düşük oranda bir vergi ile ithal edilmesi mümkündür. Bununla beraber,
bu avantajdan yararlanan firmalar için sekiz yıl içerisinde, elde edilen vergi avantajının sekiz
katı kadar ihracat yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

(3) Hindistan Hükümeti kendisinden talep edilmesine rağmen soruşturma konusu ürün-
leri üreten hangi üretici/ihracatçıların bu programdan yararlandığına ve elde edilen faydanın
ne boyutta olduğuna dair herhangi bir veri sunmamıştır.

(4) Esas soruşturma esnasında;
a) Hindistan Hükümeti’nin firmaların ihracat yapma taahhüdüne karşılık olarak sermaye

malları ithalatında tahsil etmesi gereken vergilerin tamamını veya bir kısmını tahsil etmediği,
verilen ihracat yapma taahhüdüne karşılık olarak vergi gelirlerinden feragat ettiği;

b) Anılan program çerçevesinde sermaye malları ithalatında vergi avantajından yarar-
lanan firmaların karşılıksız olarak sağlanan bir kaynaktan yararlandıkları;

c) Bahse konu programın Anlaşmanın 1.1 maddesi ile İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi çerçevesinde Hindistan Hükümeti’nce verilen
ve programdan yararlananlara fayda sağlayan bir mali katkı teşkil etmesi nedeniyle sübvansiyon
olduğu;

ç) Programı düzenleyen mevzuat incelendiğinde, programın uygulanmasının ihracat
performansına bağlı olduğunun görüldüğü, programdan yararlanmak isteyen firmaların ihracat
taahhüdünde bulunma zorunluluğunda olduğu, bu bağlamda Anlaşmanın 3.1 maddesi hükmün-
ce programın ihracat sübvansiyonu olduğu ve yine Anlaşmanın 2.3 maddesi çerçevesinde özgül
bir sübvansiyon teşkil ettiği;

sonucuna varılmıştır.
(5) Mevcut soruşturma kapsamında da esas soruşturmada yapılan bu belirlemeleri ge-

çersiz kılacak bir bulguya rastlanmamıştır.
(6) Programa ilişkin olarak gözden geçirme döneminde geçerli olan mevzuat incelen-

diğinde, programın uygulanmasının ihracat performansına bağlı olduğu anlaşıldığından An-
laşmanın 3.1 maddesi ve EK III çerçevesinde programın bir ihracat sübvansiyonu olduğu ve
yine Anlaşmanın 2.3 maddesi çerçevesinde özgül bir sübvansiyon teşkil ettiği sonucuna varıl-
mıştır.

(7) Bu bulgu ve değerlendirmeler çerçevesinde, programın önlem alınabilir nitelikte
olduğuna ilişkin olarak esas soruşturmada yapılmış olan tespitlerin geçerliliğini koruduğu dü-
şünülmektedir.

İhracat kredisi programı
MADDE 12 – (1) Bu programın yasal dayanağı HMB tarafından çıkarılan ve güncel-

lenen Ana Sirkülerlerdir.
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(2) İhracat kredileri ihracat öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu kre-
diler de kendi içlerinde yerli para ve döviz cinsinden krediler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Programdan üretici/ihracatçılar ile tacir/ihracatçılar yararlanabilmektedir.

(3) Program kapsamında HMB tarafından bu tip krediler için uygulanabilecek baz faiz
oranları belirlenmektedir. Baz faiz oranı belirlemesi 1 Temmuz 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir ve bankaların sermaye maliyetleri ile faaliyet giderlerini karşılayacak baz faiz oranının
tespiti hedeflenmekte bu oranın altında faiz hadleri ile kredi kullanımının önlenmesi hedeflen-
mektedir.

(4) Döviz cinsinden kredilerde ise faiz hadleri ihracat öncesi ve sonrası için değişiklik
arz etmektedir. İhracat öncesi kredilerde 180 güne kadar vadeli kredilerde faiz haddi
LIBOR/EURO veya LIBOR/EUROBOR’un 350 baz puan fazlası, 180 günden uzun vadeli
krediler için ise 180 günlük süre için uygulanan oranın üzerine 180 günden sonrası için 200
baz puan fazlasıdır. Her koşulda, bahse konu program ile ihracatçı firmalara piyasa faiz had-
dinden daha düşük oranlarda borçlanma olanağı tanınmaktadır.

(5) İlgili mevzuat ve gelen yanıtlar incelendiğinde ihracat kredisi programı kapsamında
bankaların ihracatçılara hammadde almaları, işleme, depolama, paketleme, nakliye ve sevkiyat
yapmaları için işletme sermayesi sağladığı anlaşılmaktadır.

(6) İhracat öncesi kredilerden yararlanmak isteyen firmalar bankalara bir ihracat siparişi
veya müşteriden alınan bir teminat mektubu ile başvurabilmektedir. Kredi oranı, HMB’nin be-
lirlediği ilkeler çerçevesinde banka tarafından ihracatçının kredibilitesi değerlendirilerek ve-
rilmektedir.

(7) İhracat sonrası için ise ticari bankalar tarafından Rupi veya döviz cinsinden olmak
üzere ihracatçı tarafından kendilerine sunulan ihracat dokümanlarının iskonto edilmesi suretiyle
sevkiyat tarihinden itibaren 90 günü aşmamak kaydıyla kredi kullandırılmaktadır. 90 günü aşan
vadelerde faiz hadleri daha yüksek olarak belirlenmektedir.

(8) Esas soruşturma esnasında, programdan sadece ihracatçı firmaların yararlanabildiği,
bu bağlamda Anlaşmanın 3.1 maddesi hükmünce programın ihracat sübvansiyonu olduğu ve
yine Anlaşmanın 2.3 maddesi çerçevesinde özgül bir sübvansiyon teşkil ettiği anlaşılmış, bu
hususlar göz önüne alınarak programın önlem alınabilir nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

(9) Mevcut soruşturma kapsamında da esas soruşturmada yapılan bu belirlemeleri ge-
çersiz kılacak bir bulguya rastlanmamıştır.

(10) Bu bulgu ve değerlendirmeler çerçevesinde, programın önlem alınabilir nitelikte
olduğuna ilişkin olarak esas soruşturmada yapılmış olan tespitlerin geçerliliğini koruduğu dü-
şünülmektedir.

Özel ekonomik bölge (ÖEB) programı
MADDE 13 – (1) Bu programın yasal dayanağı Hindistan Hükümeti tarafından hazır-

lanan İİPB ile PEK belgesinin 7 nci bölümleri ile 2005 tarihli Özel Ekonomik Bölgeler Kanunu
ve 2006 tarihli Özel Ekonomik Bölgelere İlişkin Kurallar’dır.

(2) Programdan, üretimlerinin tamamını veya büyük kısmını ihraç eden firmalar yarar-
lanabilmektedirler. Bahse konu firmalar, yasaklı olmamak kaydıyla her türlü ürünün ihracatını
gerçekleştirebilmekte ve program kapsamında sermaye malları dahil olmak üzere her türlü
maddeyi gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilmektedirler.

(3) ÖEB programı daha önce Hindistan Hükümeti tarafından uygulanan İhracat İşleme
Bölgeleri programının devamı niteliğindedir. ÖEB’ler gümrük alanı dışında sayılan ve ticari
işlemler, vergiler ve benzeri yükümlülükler bakımından muafiyet sağlanan bölgeler olarak ta-
nımlanmaktadır. ÖEB işletmelerinin bu amaçla kurulmuş bulunan sınırları belirli özel bölge-
lerde kurulu olması gerekmektedir.

(4) ÖEB kapsamında bir işletme kurulmak istendiğinde gelecek beş yıla ilişkin olarak
planlanan üretim miktarı, öngörülen ihracat tutarı ve ihtiyaç duyulan ithal ve yerli girdi mik-
tarına ilişkin tahminleri içeren detaylı bir başvuru hazırlanmaktadır. Başvurunun kabul edilmesi
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halinde yetkili makamlarca kabulün şartları ve işletmenin yükümlülüklerini açıklayan bir bil-
dirim yapılmaktadır. Kural olarak kabul belgeleri beş yıllık bir süre için verilmekte, bununla
beraber bu sürenin sonunda süre uzatımı mümkün olmaktadır.

(5) 2006 tarihli Özel Ekonomik Bölgelere İlişkin Kurallar’ın 6 ncı Bölümünde yer alan
53 üncü madde hükmüne göre ÖEB’de kurulu bulunan bir işletmenin üretime başladıktan sonra
beş yıl içerisinde net döviz kazancı elde etmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu dönem
içerisinde gerçekleştirilen toplam ihracat tutarının toplam ithalat tutarından daha fazla olması
gerekmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getiremeyen işletmeler için 1992 tarihli Dış Ticaret
Kanunu çerçevesinde bir takım cezai müeyyideler öngörülmüştür.

(6) 2005 tarihli Özel Ekonomik Bölgeler Kanunu’nun 6 ncı Bölümünde yer alan 26 ncı
madde hükmüne göre ÖEB’de kurulu işletmelerin yararlanabileceği muafiyetler ve avantajlar
şu şekilde sayılmıştır:

a) Sermaye malları, hammaddeler ve sarf malzemeleri de dahil olmak üzere bir malın
ithalinde veya bir hizmet tedariki sırasında 1962 tarihli Gümrük Kanunu ile 1975 tarihli Gümrük
Tarifeleri Kanunu’ndan veya herhangi bir kanundan kaynaklanan tüm vergilerden muafiyet;

b) Bir malın, ÖEB’de kurulu bulunan bir işletmeden Hindistan dışındaki bir yere ihra-
cında 1962 tarihli Gümrük Kanunu ile 1975 tarihli Gümrük Tarifeleri Kanunu’ndan veya her-
hangi bir kanundan kaynaklanan tüm vergilerden muafiyet;

c) Gümrük bölgesi içerisinden tedarik edilen mal ve hizmetler için 1944 tarihli Merkezi
Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 1985 tarihli Merkezi Özel Tüketim Vergisi Tarifeleri Kanunu
ve diğer herhangi bir kanundan kaynaklanan özel tüketim vergilerinden muafiyet;

ç) 1994 tarihli Finans Kanunu’nun 5 inci Bölümü çerçevesinde vergilendirilebilir ol-
duğu kabul edilen hizmetlerin tedarikinde hizmet vergisi muafiyeti;

d) Gümrük bölgesi içerisinden tedarik edilen mallarla ilgili olarak 1956 tarihli Merkezi
Satış Vergileri Kanunu’ndan kaynaklanan vergilerden muafiyet;

e) ÖEB’de kurulu bulunan işletmelerin ihracattan kaynaklanan gelirleri ile ilgili olarak
Gelir Vergisi Kanunu’nun 10AA Bölümü çerçevesinde faaliyete başladıkları ilk beş yıl için
%100, ikinci beş yıl için ise %50 oranında gelir vergisi muafiyeti.

(7) ÖEB’de kurulu işletmeler gümrük bölgesine de satış yapabilmektedirler. Bununla
beraber, bu aşamada satılan mal için geçerli olan tüm vergilerin de ödenmesi gerekmektedir.
Ancak yapılan bu satışların da net döviz kazandırıcı işlem olarak kabul edilmesi imkanı bu-
lunmaktadır.

(8) ÖEB’lerde kurulu olan işletmeler, Gümrük Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde
gümrük görevlilerinin gözetimi altında faaliyetlerini sürdürmektedirler. 2006 tarihli Özel Eko-
nomik Bölgelere İlişkin Kurallar’ın 22(2) maddesi hükmüne göre bu işletmeler gümrük bölgesi
içinden tedarik edilen veya ithalatı gerçekleştirilen tüm mallara ilişkin tutarlar ile malların tü-
ketim ve kullanımıyla ilgili kayıtları tutmakla yükümlüdürler. Firmalar ayrıca, ürünlerin güm-
rük bölgesine veya ihracat pazarlarına gerçekleştirilen satışları ile ilgili kayıtları da tutmakla
yükümlüdürler.

(9) 2006 tarihli Özel Ekonomik Bölgelere İlişkin Kurallar’ın 22(3) maddesi hükmüne
göre ise ÖEB’lerde faaliyet gösteren işletmeler yetkili makamlara her yıl yıllık performans ra-
poru sunmak zorundadırlar.

(10) ÖEB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin gerçekleştirdikleri ithalat ve ihracat ile
yurt içine yaptıkları satışlara ilişkin kayıt tutma zorunluluğu yine işletmelerin kendilerine ve-
rilmiştir. Bununla ilgili olarak yetkili makamlarca bir kayıt tutulması veya gerçekleştirilen sev-
kiyatlara ilişkin denetim yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan, 2006 tarihli
Özel Ekonomik Bölgelere İlişkin Kurallar’ın 35 inci maddesi hükmü uyarınca ÖEB’de kurulu
olan bir işletmenin gerçekleştirdiği ithalat işlemi ile yaptığı ihracat veya yurt içi satışlar ara-
sındaki bağlantıyı göstermek gibi bir zorunluluğu da bulunmamaktadır.
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(11) Önlemin yürürlüğe girdiği tarihten soruşturma dönemini kapsayan döneme kadar
geçen sürede programa ilişkin kurallarda ve mevzuatta önemli bir değişiklik olmadığı Hindistan
Hükümeti’nin yanıtlarında ifade edilmiştir. Esas soruşturma esnasında;

a) Sermaye mallarının ithalatında ve yurt içinden tedarikinde sağlanan vergi muafiyeti
ile yurt içinden tedarik edilen hizmetlerdeki vergi muafiyetlerinin söz konusu sermaye malları
ile hizmetler nihai ürün içerisinde fiziki olarak yer almadığından makul görülebilir bir vergi
iade mekanizması olarak kabul edilemeyeceği;

b) Söz konusu vergi muafiyetlerinin Anlaşmanın 1.1(a)1(ii) maddesi çerçevesinde
Hindistan Hükümeti’nin vergi gelirlerinden feragat etmesi anlamına geldiği ve muafiyetten
yararlananlar bakımından likiditeyi artırıcı bir unsur olmaları ve yatırım ve faaliyet giderlerini
düşürmeleri nedeniyle bir fayda oluşturdukları;

c) Muafiyetten yararlanmanın koşulunun yasal olarak ihracat yapmak olduğu da değer-
lendirildiğinde program kapsamındaki bu uygulamanın Anlaşmanın 3.1 maddesi hükmünce
bir ihracat sübvansiyonu olduğu ve yine Anlaşmanın 2.3 maddesi çerçevesinde önlem alınabilir
nitelikte özgül bir sübvansiyon teşkil ettiği;

ç) ÖEB’lerde kurulu olan işletmelerin ihracattan kaynaklanan gelirlerinin gelir vergisi
matrahının tamamen veya kısmen dışında tutulmasının Anlaşmanın 1.1(a)1(ii) maddesi çerçe-
vesinde Hindistan Hükümeti’nin vergi gelirinden feragat etmesi sonucunu doğurduğu;

d) Ödenmesi gereken gelir vergisinin tahsil edilmemesinin ÖEB’lerde kurulu işletme-
lerin likiditesini artırarak ciddi bir fayda sağladığı;

e) Hindistan Hükümeti’nin vergi gelirinden feragat etmek suretiyle sağladığı bu mali
katkının ÖEB’de kurulu işletmeler için bir fayda doğurması nedeniyle uygulamanın Anlaşma-
nın 1.1 maddesi ile Yönetmeliğin 12 nci maddesi bağlamında bir sübvansiyon olduğu;

f) Programı düzenleyen mevzuat ile uygulama incelendiğinde, gelir vergisi muafiyetinin
ihracat performansına bağlı olduğu ve bu nedenle Anlaşmanın 3.1 maddesi hükmünce uygula-
manın bir ihracat sübvansiyonu olduğu ve yine Anlaşmanın 2.3 maddesi çerçevesinde özgül
bir sübvansiyon teşkil ettiği;

sonucuna varılmıştır.
(12) Mevcut soruşturma kapsamında da esas soruşturmada yapılan bu belirlemeleri ge-

çersiz kılacak bir bulguya rastlanmadığından ÖEB programının önlem alınabilir nitelikte ol-
duğuna ilişkin olarak esas soruşturmada yapılmış olan tespitlerin geçerliliğini koruduğu düşü-
nülmektedir.

Maharashtra yerel yönetiminin teşvik paketi programı
MADDE 14 – (1) Esas soruşturmada da incelenmiş olan bu program Maharashtra yerel

yönetimince, az gelişmiş bölgelerde sanayi yatırımlarının arttırılmasını sağlamak üzere 1964
yılından bu yana uygulanmaktadır.

(2) Program kapsamında uygulanan sınai teşvik sübvansiyonu çerçevesinde Maharashtra
Eyaleti içerisinde yeni kurulan ve programdan yararlanmaya hak kazanan işletmeler yerel yö-
netime ödedikleri ilgili her türlü verginin ortalama %25’ini geri alabilmektedir. Ödenen vergi-
nin ne kadarının geri alınacağı firmanın kuruluş yerine göre değişmektedir. Bununla beraber
yeni kurulmayan ve hali hazırda faaliyet gösteren firmalar da sabit sermaye stokunu en az %25
oranında arttırmak koşuluyla bu programdan yararlanabilmektedir.

(3) Program kapsamında Maharashtra Eyaleti içerisinde belirli bölgelerde kurulu olan
işletmeler ile ihracata yönelik olarak faaliyet gösteren tüm firmalar elektrik vergisinden de 10
ila 15 yıllığına muaf tutulabilmektedirler.

(4) Son olarak eyalet içerisinde belirli bölgelerde kurulu olan işletmeler için, Hindistan’da
yerel hükümetlerce toplanan ve bir çeşit yurt içi transit vergisi olan octroi vergisinin iadesi ve
satış vergisi muafiyeti uygulaması yürürlüktedir.

(5) Esas soruşturma esnasında;
a) Program kapsamında Maharashtra yerel yönetimince sağlanan vergi iadesi ve vergi

muafiyeti uygulamalarının ilgili otoritenin gelirlerinden feragat etmesi sonucunu doğurması
sebebiyle kamu tarafından temin edilen bir mali katkı olduğu ve firmalara sağlanan bu avan-
tajların, anılan işletmeler için de bir fayda doğurması nedeniyle sübvansiyon olduğu;
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b) Anılan programdan sadece belirli bir bölgede kurulan işletmeler yararlanabildiğinden
şikayete konu programın Anlaşmanın 2.2 maddesi çerçevesinde özgül bir sübvansiyon teşkil
ettiği ve önlem alınabilir nitelikte olduğu

sonucuna varılmıştır.
(6) Mevcut soruşturma kapsamında da esas soruşturmada yapılan bu belirlemeleri ge-

çersiz kılacak bir bulguya rastlanmadığından Maharashtra Yerel Yönetiminin Teşvik Paketi
Programının önlem alınabilir nitelikte olduğuna ilişkin olarak esas soruşturmada yapılmış olan
tespitlerin geçerliliğini koruduğu düşünülmektedir.

Esas soruşturma kapsamında değerlendirilmemiş olan diğer programlar
MADDE 15 – (1) Esas soruşturmada değerlendirilmemiş olan bazı programlar hakkın-

da gerek firmalar gerekse de Hindistan Hükümeti’nden bilgi talep edilmiştir. Böylelikle farklı
programlar altında sübvansiyon uygulamalarının devam edip etmediğinin tespiti amaçlanmıştır.

(2) Bu kapsamda, Hedef Piyasa Programı (Focus Market Scheme), Hedef Ürün Prog-
ramı (Focus Product Scheme), Artan İhracatı Teşvik Programı, Gujarat Eyaleti Sermaye Yatı-
rımı Teşvik Programı, Gujarat Satış Vergileri Teşviki ve Elektrik Vergisi Muafiyet Programı
ve Batı Bengal Sübvansiyon Programları hakkında bilgi talep edilmiştir.

(3) İlgili tarafların yanıtları incelendiğinde, Hedef Piyasa Programı kapsamında Türkiye’nin
program kapsamında sübvansiyon verilen ülkeler listesinde yer almadığı anlaşılmıştır. Buna
karşılık, Hedef Ürün Programının önleme konu ürünü kapsadığı hatta işbirliğinde bulunan
firmalar arasında programdan yararlanan firmaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu prog-
ramın ihracat performansına dayalı olduğu gerek verilen yanıtlardan gerekse de ilgili mevzuatın
incelenmesinden anlaşılmaktadır. Yukarıda adı geçen diğer programlara ilişkin detaylı bilgi ne
Hindistan Hükümeti tarafından ne de işbirliğine gelen firmalar tarafından sağlanmıştır. Firmalar
söz konusu programlardan yararlanmadıkları gerekçesiyle bilgi sunmamışlardır.

(4) Son olarak Hindistan Hükümeti verdiği yanıtta yukarıda adı geçen programlardan
başka Uttar Pradesh Eyaleti Sermaye Sübvansiyonu Programının adını zikretmiş ancak prog-
ramdan soruşturma kapsamında işbirliğine gelen firmaların yararlanmadığını belirterek detaylı
bilgi sunmamıştır.

Diğer ülkelerce uygulanmakta olan önlemler
MADDE 16 – (1) Hindistan menşeli PET Filmlere karşı ABD Ticaret Komisyonu tara-

fından ilk olarak 1 Temmuz 2002 tarihinde telafi edici önlem yürürlüğe konulmuştur. 2 Mart 2015
tarihinde yayımlanan idari gözden geçirme soruşturması sonucuna göre SRF firması için
%2,03, Jindal firması için ise %7,66 oranında sübvansiyon tespiti yapılmıştır.

Nihai bildirim sonrasında sunulan görüşler
MADDE 17 – (1) Hindistan’da yerleşik Vacmet firmasının temsilcisi tarafından nihai

bildirimde Vacmet firmasının soru formuna yanıt vermediğinin iddia edildiği savunularak fir-
manın soru formuna yanıt verdiği ifade edilmiştir.

(2) Nihai bildirimde Vacmet firmasının soru formuna yanıt vermediğine ilişkin bir de-
ğerlendirme yapılmamış, tam aksine, firma tarafından soru formuna verilen yanıtlara ilişkin
olarak bu Tebliğin 4 üncü maddesinde ifade edildiği üzere, firmanın yanıtlarına ilişkin detaylı
açıklama sunulmuştur. Buna karşılık, adı geçen firma için sübvansiyon oranı tespit edilmemiş
olması nedeniyle, firmanın işbirliğinde bulunmadığı yönünde bir değerlendirme yapılmış ol-
duğu izleniminin doğduğu anlaşılmaktadır.

(3) Nihai bildirim raporu ile bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında da belirtil-
diği üzere mevcut soruşturma bir nihai gözden geçirme soruşturması olduğundan Yönetmeliğin
41 inci maddesi çerçevesinde, işbirliğinde bulunan firmalar için soruşturma sırasında yeni süb-
vansiyon oranları hesaplanmamıştır.

(4) Bununla beraber, Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde ifade edildiği üzere, önleme esas
teşkil eden soruşturma için belirlenen soruşturma döneminde önleme konu ürünü Türkiye’ye
ihraç etmemiş olan üretici veya ihracatçıların kendileri için sübvansiyon miktarı belirlenmesi
için, bahse konu madde hükmünde belirtilen hususları içeren bir başvuru ile “yeni ihracatçı
için gözden geçirme soruşturması” başlatılması talebinde bulunması mümkündür.
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(5) Hindistan’da yerleşik firmaların yetkili temsilcisi tarafından, nihai bildirim rapo-
runda, vergi iadesi programının yürürlükten kaldırılan vergi yetkisi hesap programının yerini
aldığının savunulduğu iddiasıyla bu durumun hukuksal ve somut bir temeli olmadığı savunul-
muştur. Yapılan itirazda ayrıca vergi iadesi programının çok uzun yıllardır uygulanmakta ol-
duğu ifade edilmiştir. Buna karşılık, nihai bildirim raporu ile bu Tebliğin 10 uncu maddesinde
yer alan tespit ve değerlendirmelere ilişkin bir itirazda bulunulmamıştır. Öte yandan, yürür-
lükten kalkan vergi yetkisi hesap programından yararlanmak için vergi iadesi programından
yararlanmamış olma şartı bulunduğu esas soruşturmada tespit edilmiştir. Bu itibarla, vergi
iadesi programının vergi yetkisi hesap programının yerini aldığı değerlendirmesinin geçerlili-
ğini koruduğu düşünülmektedir.

(6) Hindistan’da yerleşik firmaların yetkili temsilcisi tarafından, nihai bildirim rapo-
runda, işbirliğinde bulunan firmalar tarafından Hedef Piyasa Programı ile Hedef Ürün Programı
hakkında detaylı bilgi sunulmadığının ifade edildiği öne sürülerek, bu programlar hakkında
firmalara ek soru sorulmadığı ve eksikliklerin tamamlanmasının talep edilmediği savunulmuş-
tur.

(7) Buna karşılık, nihai bildirim raporu ile bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtildiği
üzere, firmaların yanıtlarında Hedef Piyasa Programı ile Hedef Ürün Programı hakkında bilgi
verdikleri; ancak mezkûr maddede bahsi geçen diğer programlara ilişkin bilgi sunulmadığı
ifade edilmektedir. Öte yandan, soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan tüm tarafların
kendilerine gönderilen soru formlarına eksiksiz bir şekilde yanıt vermesi beklenmektedir. So-
ruşturma makamının yanıt verilmeyen hususlara ilişkin olarak eksikliklerin tamamlanmasını
talep etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel ithalat
MADDE 18 – (1) Önleme konu PET filmlerin genel ithalat verileri incelenirken Avrupa

Serbest Bölgesi’nde (ASB) yerleşik olan Polyplex’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği satışlar genel
ithalat miktarı içerisinde değerlendirilmiştir. Buna göre 2011 yılında 27.374 ton olan ithalat
miktarı, 2012 yılında 32.329 tona yükselmiş, 2013 yılında ise 29.521 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Genel ithalatın birim fiyatlarındaki gelişim incelendiğinde ise 2011 yılında 3.640
ABD Doları/ton olan birim fiyatın 2012 yılında 2.870 ABD Doları/tona gerilediği, 2013 yılında
ise 3.080 ABD Doları/ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Sübvansiyonlu ithalat
MADDE 19 – (1) Önleme konu ürünün Hindistan’dan gerçekleştirilen ithalatı incelen-

diğinde 2011 yılında 1.983 ton olan ithalat miktarının 2012 yılında 1.161 tona gerilediği, 2013
yılında ise 323 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Hindistan menşeli ithalatın önlem konusu
ürünün genel ithalatı içerisindeki payı incelendiğinde ise 2011 yılında %7 olan payın 2012 yı-
lında %3,6’ya gerilediği, 2013 yılında ise %1’e düştüğü görülmektedir.

(2) Hindistan menşeli ithalatın birim fiyatları incelendiğinde 2011 yılında 3.080 ABD
Doları/ton olan ağırlıklı ortalama birim fiyatın 2012 yılında 2.300 ABD Doları/tona gerilediği,
2013 yılında ise 2.980 ABD Doları/ton olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 20 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat verileri değerlendirilirken

ASB’den Polyplex firması tarafından Türkiye’ye yapılan satışların ayrıca değerlendirilmesi
uygun görülmüştür. Buna göre, ASB hariç olmak üzere diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
2011 yılında 17.949 ton iken 2012 yılında 21.801 tona yükselmiş, 2013 yılında ise 18.752 ton
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatları ise sıra-
sıyla 3.838 ABD Doları/ton, 2.980 ABD Doları/ton ve 3.266 ABD Doları/ton olarak gerçek-
leşmiştir.
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Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 21 – (1) Önlem konusu ürünün yurt içi tüketimi, yerli üreticilerin yurtiçi sa-

tışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır. Buna göre 2011 yılında 100 birim
olan toplam pazar büyüklüğünün 2012 yılında 124 birime yükseldiği, 2013 yılında ise bir ön-
ceki yıla göre düşerek 122 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Hindistan menşeli önlem konusu ürünün toplam tüketim içindeki payı 2011 yılından
itibaren sürekli gerilemiş, 2011 yılında 100 birim olan pazar payı 2012 yılında 47 birime 2013
yılında ise 13 birime düşmüştür.

(3) Yerli üreticiler Süper Film ve Polinas’ın yurt içi satış miktarları dikkate alınarak he-
saplanan yerli üretim dalının pazar payı ise 2011 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2012 yı-
lında 118 birime, 2013 yılında ise 147 birime yükselmiştir. Polinas firmasının 2012 yılının Ma-
yıs ayından itibaren faaliyetlerine başlamasıyla yerli üretim dalının pazar payının arttığı gö-
rülmektedir.

Önlem konusu ithalatın iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 22 – (1) Sübvansiyonlu ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatları

üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Bu bağlamda, 2011-2013 yılları arasındaki döneme ilişkin
olarak fiyat verisi sunan Süper Film firmasının ağırlıklı ortalama birim fiyatları ile Hindistan
menşeli ithalatın birim fiyatları karşılaştırılarak önlem konusu ithalatın yerli üreticinin fiyatla-
rını kırıp kırmadığı tespit edilmiştir.

(2) Fiyat kırılması ithal ürün fiyatlarının önlemin yürürlükte olmaması durumunda Türkiye
piyasasında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını
gösterir. Fiyat kırılması analizinde, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın ağırlıklı
ortalama CIF ihraç fiyatına %3 oranında gümrük vergisi ile %1 oranında gümrükleme masrafları
eklenerek bulunan Türkiye piyasasına giriş fiyatı, Süper Film firmasının ortalama yurt içi satış
fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Buna göre 2011 ve 2012 yıllarında fiyat kırılmasının önemli sevi-
yelerde olduğu, buna karşılık 2013 yılında Hindistan menşeli ithalatın yerli üreticinin fiyatlarını
kırmadığı belirlenmiştir.

(3) Yerli üretici Süper Film firmasının 2012 ve 2013 yıllarında maliyetlerinin altında
satış yaptığı da tespit edildiğinden fiyat baskısı analizinin yapılması uygun görülmüştür. Fiyat
baskısı, ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının olması gereken fiyatlarının ne kadar al-
tında kaldığını gösterir. Buna göre, yerli üretici Süper Film firmasının ticari maliyetlerine makul
oranda bir kâr (%10) eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken fiyat önleme konu itha-
latın birim fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Bu şekilde yapılan hesaplama sonucunda Hindistan
menşeli önleme konu sübvansiyonlu ithalatın önlemin yürürlükte olmaması halinde 2011 yı-
lında fiyat baskısına neden olmadığı; 2012 yılında önemli seviyelere yükseldiği 2013 yılında
ise ihmal edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde baş-

vuru sahibi Süper Film firmasının soruşturma konusu ürüne ait 2011-2013 yılları arasındaki
verileri esas alınmıştır.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanı-
larak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2011 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) Yerli üretim dalının 2011 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi 2012 yılında

artarak 127 birime yükselmiş, 2013 yılında ise 104 birime gerilemiştir.
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi 2012 yılında tamamlanan yatırımlar sonucunda

artmıştır. Buna göre 2011 yılında 100 birim olan toplam kapasite endeksi 2012 ve 2013 yılla-
rında 267 birime yükselmiştir.

3) Artan üretim kapasitesine karşılık üretim miktarında paralel bir artış yaşanmaması
nedeniyle KKO gerilemiştir. Buna göre, 2011 yılında 100 birim olan KKO endeksi 2012 yılında
47 birime, 2013 yılında ise 39 birime gerilemiştir.
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b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2011 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktar endeksi 2012

yılında 104 birime yükselmiş, 2013 yılında ise 73 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) Buna ilaveten, 2011 yılında 100 birim olan yurt içi satış hasılatı ise takip eden yıllarda

gerileyerek sırasıyla 83 ve 57 birime düşmüştür.
c) İhracat
1) Yerli üretim dalının 2011 yılında 100 birim olarak kabul edilen ihracat satış miktarı

endeksi 2012 yılında 136 birime yükselmiş, 2013 yılında ise 140 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) Buna karşılık, yerli üretim dalının yurt dışı satış hasılatı incelendiğinde ise 2011 yı-

lında 100 birim olan endeks değerinin 2012 yılında 94 birim, 2013 yılında ise 95 birim olarak
gerçekleştiği görülmektedir.

ç) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının toplam Türkiye pazarından aldığı pay incelenmiştir. Bu inceleme

yapılırken hem yerli üretim dalını temsil eden Süper Film firmasının verileri hem de başvuruya
destek veren Polinas firmasının verileri dikkate alınmıştır. Buna göre, 2011 yılında 100 birim
kabul edilen yerli üreticilerin toplam pazar payı endeksi, 2012 yılında 118 birime yükselmiş,
2013 yılında ise 147 birim olarak gerçekleşmiştir. İncelenen dönemde yerli üreticilerin toplam
pazar payında görülen artışın en önemli kaynağının 2012 yılından itibaren faaliyete geçen Po-
linas firması olduğu düşünülmektedir.

d) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2011 yılında 100 birim olan yurt içi birim fiyat endeksi 2012 yı-

lında 80 birime gerilemiş, 2013 yılında ise 78 birim olarak gerçekleşmiştir.
e) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011

yılında 100 iken, 2012 ve 2013 yıllarında 111 birim olarak gerçekleşmiştir.
f) Stoklar
1) Yerli üretim dalının önlem konusu üründeki stokları 2011 yılında 100 birim iken

2012 yılında 236 birime yükselmiş, 2013 yılında ise 169 birim olarak gerçekleşmiştir. 2011
yılında 100 birim olan stok çevrim hızı 2012 yılında 51 birime gerilemiş, 2013 yılında ise 64
birim olarak tespit edilmiştir.

g) İstihdam
1) Yerli üretim dalının istihdam verileri incelendiğinde idari personel sayısında azalma

görülürken ilgili ürün üretiminde çalışan direk işçi sayısında artan üretim kapasitesine paralel
olarak bir artış yaşandığı görülmektedir. İdari personel sayısı endeksi 2011 yılında 100 birim
iken takip eden yıllarda sırasıyla 104 ve 87 birim olarak gerçekleşirken, soruşturma konusu
ürün üretiminde çalışan direk işçi sayısı endeksi 2012 yılında 162, 2013 yılında ise 145 birim
seviyesindedir.

ğ) Ücretler
1) Yerli üretim dalının 2011 yılında 100 birim olan aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi

2012 yılında 90 birime gerilemiş, 2013 yılında ise sırasıyla 99 birim olarak gerçekleşmiştir.
h) Verimlilik
1) Verileri incelenen yerli üreticinin ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik

endeksi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 78 birime gerilemiş, 2013 yılında ise 72 birim ola-
rak gerçekleşmiştir.

ı) Kârlılık
1) Verileri incelenen yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri dikkate alınarak he-

saplanan ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde 2012 yı-
lında -48 birime gerilemiş, 2013 yılında ise -56 birim olarak gerçekleşmiştir.

i) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 yılında

100 birim iken, bu rakam 2012 yılında kârlılıkta görülen gerilemeyle birlikte -6 birime düşmüş,
2013 yılında ise -19 birim olarak gerçekleşmiştir.
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j) Net kârlılık, özkaynakların kârlılığı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüş oranı

endeks olarak 2011 yılında 100 birim iken 2012 yılında 18 birime, 2013 yılında ise -35 birime
gerilemiştir.

k) Büyüme
1) Verileri incelenen yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü

reel olarak 2011 yılında 100 birim iken, 2012 yılında 119, 2013 yılında ise 121 birim olarak
gerçekleşmiştir.

l) Sermaye artışı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2011 yılında 100 birim olan

özsermaye endeksi 2012 yılında 81 birime, 2013 yılında ise 66 birime gerilemiştir.
m) Yatırımlardaki artış
1) Yerli üretim dalının ilgili ürüne yönelik yatırımları incelendiğinde 2011-2013 yılları

arasında firmanın yenileme yatırımı yapmadığı görülmektedir. Buna karşılık söz konusu dö-
nemde tevsi yatırımları yapılmıştır. 2011 yılında 100 birim olan tevsi yatırımları endeksi 2012
yılında 38 birime gerilemiş, 2013 yılında ise 11 birim olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde zarar in-

celeme dönemi içinde kırılganlıkların devam ettiği görülmektedir. Nitekim yurt içi satış miktarı,
yurt içi kârlılık, kapasite kullanım oranı, dönem sonu stoklar ve ürün nakit akışı gibi hayati
göstergelerde bir takım olumsuzluklar yaşandığı göze çarpmaktadır. Yerli üretim dalının eko-
nomik göstergelerinde görülen bu olumsuzlukların önlemin yürürlükten kalkması halinde Hindistan
menşeli sübvansiyonlu ithalatın yaratması muhtemel haksız rekabet koşulları ile birlikte daha
da vahim bir hal alacağı düşünülmektedir.

Önleme konu ülkenin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti
MADDE 25 – (1) Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center – ITC) ve-

rileri kullanılarak Hindistan’ın önlem konusu ürünlerde gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında
2008 yılında 106 bin ton olan ihracatın 2013 yılında 200 bin tona çıktığı ve Hindistan’ın hali-
hazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve kapasitesi bulunduğu görülmektedir. Hâlihazırda yü-
rürlükte olan önlem dolayısıyla Türkiye’ye yapılan ihracatın düşük seviyelerde kaldığı ancak
önlemin kalkması halinde tekrar artacağı düşünülmektedir.

Nihai bildirim sonrasında sunulan görüşler
MADDE 26 – (1) Hindistan’da yerleşik firmaların yetkili temsilcisi tarafından Hindistan

menşeli ithalatın önemli ölçüde düştüğü ve toplam ithalat içindeki payının önemli ölçüde ge-
rilediği ifade edilerek söz konusu ithalatın miktarının yerli üretim dalı üzerindeki zarara ilişkin
ihmal edilebilir düzeyde olduğu öne sürülmüştür. Buna ilaveten, yerli üretim dalının üretim,
kapasite kullanım oranı, yurt içi satışlar ve pazar payı gibi göstergelerindeki bozulmanın kay-
nağının yapılan büyük ölçekli yatırımlar olduğu; talepteki büyümeye nispetle daha büyük öl-
çekli olan yatırımlar nedeniyle nakit akışı, yatırımların geri dönüş oranı ve kârlılık gibi göster-
gelerin olumsuz bir seyir izlediği ifade edilmiş, yerli üretim dalındaki zararın kaynağının
Hindistan menşeli ithalat olamayacağı ifade edilmiştir.

(2) Hindistan menşeli ithalatta görülen gerilemenin kaynağının yürürlükteki önlemler
olduğu düşünülmektedir. Nitekim Hindistan mevcut yerleşik üretim kapasitesi ile önleme konu
üründe dünya ticaretinde önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Bu itibarla, önlemin yürür-
lükten kalkması halinde sübvansiyonlu ithalatın artmasının ve bu artışın sonucunda yerli üretim
dalında görülen olumsuzlukların da artarak devamının kuvvetle muhtemel olduğu düşünül-
mektedir.

(3) Yerli üretim dalı nihai bildirime ilişkin olarak sunduğu yanıtta, Hindistan Hüküme-
tince sağlanan sübvansiyonlara ilişkin tespitlere katıldığını beyan etmiştir. Buna ilaveten,
Hindistan’da yerleşik üretici/ihracatçı firmaların soruşturma konusu üründe dünyanın önde ge-
len üreticileri arasında oldukları; sahip oldukları yüksek üretim kapasitesi ile önlemin yürür-
lükten kalkması halinde aşina oldukları ve dağıtım kanallarını bildikleri Türkiye piyasasına
nüfuz edebileceklerini savunmuştur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç

Sübvansiyonun devamına ilişkin belirlemeler
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan tespit ve değerlendirmeler

çerçevesinde mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde sübvansiyonlu soruşturma ko-
nusu ithalatın devamlılık arz edeceği düşünülmektedir. Nitekim 15 inci maddede belirtildiği
üzere, mevcut sübvansiyon programlarının yanı sıra esas soruşturmada incelemeye konu ol-
mamış olan önlem alınabilir nitelikte yeni programların da yürürlükte bulunduğu anlaşılmak-
tadır.

(2) Bu çerçevede, bu Tebliğin sekizinci maddesinde de ifade edildiği üzere, Yönetme-
liğin 35’inci ve 41’inci maddeleri çerçevesinde yapılan çalışma sübvansiyon oranlarının he-
saplamasına yönelik olmayıp mevcut önlemin yürürlükte olmadığı bir ortamda soruşturmaya
konu Hindistan’da yerleşik üretici/ihracatçıların sübvansiyonlu olarak Türkiye’ye ihracat yapıp
yapmayacaklarına ilişkindir. Yapılan çalışma neticesinde ortaya çıkan belirleme ve ilk soruş-
turmada ulaşılan tespitler mevcut önlemin ortadan kaldırılması halinde sübvansiyonlu ithalatın
devam edeceğine ilişkin somut, nesnel ve kanıtlanabilir nitelik taşımaktadır.

Zararın yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin belirlemeler
MADDE 28 – (1) İthalat istatistiklerine bakıldığında önlem sonrasında Hindistan’da

yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin etkisiyle Türkiye piyasasına girmekte sıkıntı yaşadığı
anlaşılmaktadır. Hindistan’ın diğer ülkelere gerçekleştirdiği ithalatın seyrinde aynı dönemde
bir gerileme yaşanmamış olması önlemin yürürlükten kaldırılması halinde sübvansiyonlu ithalatın
Türkiye piyasasına nüfuz edebileceğini göstermektedir.

(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde ise önemli bazı göster-
gelerin ciddi ölçüde kırılganlık gösterdiği düşünülmektedir. Bu itibarla, önlemin yürürlükten
kaldırılması halinde yukarıda bahsi geçen kırılganlıkların daha ciddi bir boyuta gelerek mevcut
olumsuzlukların artacağı değerlendirilmektedir.

Karar
MADDE 29 – (1) Soruşturma süresince elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, mevcut

önlemin yürürlükten kaldırılması halinde sübvansiyonun ve zararın devamının veya tekrarla-
masının muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-
lunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan
telafi edici vergi şeklindeki kesin önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam
edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 30 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ser-
best dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda telafi edici
vergi şeklindeki kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 16 Eylül 2015 – Sayı : 29477



Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/44)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam
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 (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturmasına ilişkin bilgi ve
saptamaları içermektedir.

Soruşturma
MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Magma

Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Magma A.Ş.) tarafından sunulan ve Nurkay Makine
ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Nurkay A.Ş.) tarafından desteklenen başvuru, İthalatta
Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve 8515.39 Güm-
rük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “yal-
nız net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri” ürününe yönelik olarak 25/7/2014 tarihli ve
29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2014/27) vasıtasıyla damping soruşturması başlatılmıştır.

(2) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde ifade edilen mevzuat kapsamında yürütülen damping
soruşturması T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından sonuçlandırılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 3 – (1) Soruşturma, 8515.39 Gümrük Tarife Poziyonu (GTP) altında yer alan

“yalnız net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri”ne yönelik başlatılmıştır. İthalatta Haksız Re-
kabeti Değerlendirme Kurulunun değerlendirmesi ve kararı çerçevesinde soruşturma konusu
ürün tanımı “yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri” (kaynak ma-
kineleri) olarak değiştirilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün aksesuarları hariç olmak üzere 13 kilogram
veya altında ağırlığa sahip; kaynak veya kesme tertibatı bulunan, örtülü elektrotlar kullanılarak
elle kaynak yapmaya mahsus kaynak makineleridir. Bu kapsamda ürün profesyonel amaçlı ola-
rak sınai faaliyetlerde kullanıldığı gibi amatör amaçlara matuf olarak da kullanılabilmektedir.

(3) Soruşturmada ulaşılan tespitlere ilişkin hazırlanan “Nihai Bildirim”in yayımı son-
rasında bazı ithalatçılar soruşturma konusu ürünün tanımında hata olduğunu; yerli üretim da-
lının bu grup içinde temel olarak iki ürünün üretimini gerçekleştirdiğini; dampinge karşı kesin
önlemin yürürlüğe girmesi halinde yerli üretim dalının imalatını gerçekleştirmediği ürünlerin
de önlem kapsamına alınacağını iddia etmiştir.

(4) Söz konusu itirazlar geçerli görülmemiştir. Zira soruşturmanın başlangıç safhasından
bu yana tüm tespitler söz konusu ürün grubuna ilişkin olarak yürütülmüş ve tamamlanmıştır.
İddia sahibi olan ithalatçı firma dahil olmak üzere tüm ilgili taraflar bilgi ve belgelerini bu ürün
grubu için iletmiştir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm alt tip-
lerini üretmesi hukuken zorunlu olmadığı gibi işletme yaklaşımı bakımından da makul değildir.

(5) Soruşturma konusu ürüne ilişkin olarak 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 2009/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında
kilogram başına 20 ABD Doları gözetim uygulaması söz konusudur.
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(6) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uy-
gulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTP veya
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve karşılığı eşya tanımıdır.

Soruşturma ve zarar belirleme dönemi
MADDE 4 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arası soruş-

turma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz
için 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem esas alınmıştır.

Başvuru sahibi firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri dairesinde gerçekleştirilen

inceleme kapsamında soruşturma konusu ürünün 2013 yılı Türkiye toplam üretimi dikkate alın-
dığında şikayetçi Magma A.Ş. ve şikayeti destekleyen Nurkay A.Ş. firmalarının Türkiye toplam
üretiminin %60’tan fazlasını gerçekleştirdiği tespit edildiğinden, Yönetmeliğin 20 nci madde-
sinin üçüncü fıkrası hükmünce bahse konu firmaların şikayetin yerli üretim dalı adına yapıldı-
ğına; Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ise anılan firmaların yerli
üretim dalını temsili haiz olduklarına kanaat getirilebilmesi için sağlanması gereken asgari
temsil koşullarını sağladıkları görülmüştür.

(2) İthalatçı soru formunu doldurarak soruşturmaya iştirak eden Kaynak Tekniği Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (Kaynak Tekniği A.Ş.) firması ise kendisinin de yerli üretici niteliği taşıdığını
ve şikayete karşı çıktığını iddia ve ifade etmiştir. Firmanın iddiaları incelenmiş ve bu kapsamda
Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünce gerekli değerlendirme gerçekleşti-
rilmiştir. Bu kapsamda, şikayetçi ve şikayeti destekleyen firmaların toplam üretim miktarının,
şikayeti destekleyen üreticiler ile şikayete karşı çıkan üreticilerin toplam üretim miktarının
%50’sinden fazla olduğu saptandığından şikayetçi ve şikayeti destekleyen firmaların Yönet-
meliğin 18 inci maddesi çerçevesinde “yerli üretim dalını” temsili haiz olduğuna ilişkin belir-
lemeye halel getirecek bir saptama gerçekleştirilmemiştir.

(3) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilen mezkur
değerlendirme münhasıran anılan hükmün öngördüğü incelemeye matuftur. İşbu değerlendir-
menin, Kararın 11 inci maddesinde ve Yönetmeliğin 38 inci maddesinde düzenlenen “önlem-
lerin etkisiz kılınması” soruşturması/incelemesi veya ithalatta haksız rekabetin önlenmesine
ilişkin mevzuat kapsamında yürütülecek sair soruşturmalar/incelemeler kapsamında kanıt ola-
rak sunulması mümkün bulunmamaktadır.

(4) Yönetmeliğin 18 inci maddesi ve işbu maddenin birinci fıkrasındaki açıklamalar
çerçevesinde şikayetçi Magma A.Ş. firması Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” ola-
rak anılacaktır.

Yerinde doğrulama
MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının idari

birimlerinde ve üretim tesislerinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlık tara-

fından tespit edilebilen ithalatçılarına, ÇHC’de tespit edilebilen üretici ve/veya ihracatçılarına
ve ÇHC Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılış tebliği, şikâyetin gizli olmayan özeti ve soru
formlarına ilişkin bildirimler gönderilmiştir.

(2) Anılan muhataplara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre
tanınmıştır. İthalatçıların ve ÇHC’de bulunan üretici ve/veya ihracatçıların süre uzatımı yö-
nündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üreticiler soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve ge-
rektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu
gönderilen yirmi firmadan on iki ithalatçı firma, soru formunu öngörülen süreler dahilinde ya-
nıtlamıştır.
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(5) ÇHC’de tespit edilebilen yirmi bir üretici/ihracatçı firmadan ise altı üretici-ihracatçı
firma soru formlarına süre uzatımlarını da içeren süre kısıtları dahilinde cevap vermiştir.

(6) Soruşturmanın son safhasında soruşturma esnasında ulaşılan tespitlere ilişkin ha-
zırlanan “Nihai Bildirim” ilgili tarafların görüşüne sunulmuştur.

(7) Gerek nihai bildirime ilişkin olarak gerekse soruşturma müddetince ilgili taraflardan
alınan yanıtlardaki somut, nesnel ve kanıtlanabilir görüşler, bu Tebliğin ilgili kısımlarında de-
ğerlendirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir.
Piyasa ekonomisi iddiasına ilişkin değerlendirmeler
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin Ek Madde 1 hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygu-

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

(2) Üretici/ihracatçı soru formuna cevap veren Shanghai Hi-Zone Welding Equipment
Manf.Co.Ltd (Hi-Zone Co.Ltd); Shanghai Hugong Electric Group Co.Ltd. (Hugong Co.Ltd.);
Zhejiang Juba Welding Equipment Manf. Co.Ltd. (Juba Co.Ltd); Shenzhen Riland Industry
Co.Ltd. (Riland Co.Ltd); Shanghai WTL Welding Equipment Manf. Co.Ltd. (WTL Co.Ltd)
firmaları pazar ekonomisi şartlarında faaliyet göstermediklerini ve fakat soruşturma döneminde
Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracatın miktar ve değerleri dikkate alınarak kendileri için bi-
reysel damping marjı hesaplanmasını talep etmişlerdir.

(3) Zhejiang Kende Mechanical and Electrical Co.Ltd. (Kende Co.Ltd) firması ise soru
formuna verdiği cevaplarda pazar ekonomisi şartları içinde faaliyet gösterdiğine ilişkin bir
iddia sunmaksızın normal değer hesaplamasında firmanın Ukrayna’ya ihracatında oluşan ihraç
fiyatlarının temel alınmasını talep etmiştir. Firma Ukrayna’ya ÇHC’den gerçekleşen ihracatın
miktar temelinde yüksek olduğunu; Türkiye ile Ukrayna’nın coğrafi bakımından karşılaştırı-
labilir olduğunu; Türkiye ile Ukrayna pazarındaki satışların benzer ticari aşamalarda gerçek-
leştirildiğini, Ukrayna’ya gerçekleştirilen satışlardaki ürün ağırlığı ile soruşturma konusu ürü-
nün ağırlığının karşılaştırılabilir olduğunu iddia ve ifade etmiştir.

(4) Firmanın talebi, Türkiye’nin piyasa ekonomisi şartlarını yansıtan bir yapı arz etmesi;
Türkiye’nin üçüncü ülke seçildiği hallerde normal değer hesaplamasında temel alınacak veri-
lerin sağlıklı biçimde doğrulanmasının mümkün olması ve 2014/27 sayılı Tebliğin 7 nci mad-
desinin son cümlesinde Türkiye’nin pazar ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak değerlen-
dirileceğinin açık bir biçimde ifade edilmesi nedenleriyle kabul edilmemiştir.

(5) Son tahlilde, üretici/ihracatçı soru formunu yanıtlayan ikinci ve üçüncü fıkrada zik-
redilen firmaları için normal değer Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde belir-
lenmiştir.

Oluşturulmuş normal değer
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve bu Tebliğin 9 uncu

maddesindeki açıklamalar ışığında, ÇHC'de yerleşik altı firmanın piyasa ekonomisinde faaliyet
göstermediği kabul edildiğinden normal değer, yerli üretim dalının benzer ürüne yönelik birim
imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.
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(2) Normal değerin hesaplanmasında soruşturma döneminde soruşturma konusu ürün
temelinde benzer ürün olarak tespit edilen ürünlerin üretim miktarı temelinde sinai maliyetle-
rinden; satış miktarı temelinde ise satış-genel idari giderler ve finansman giderlerinin ağırlık
ortalamasından istifade edilmiştir.

(3) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında zikredilen üretici ihra-
catçı firmaların soruşturma döneminde ihraç ettikleri ürünlerin teknik özellikleri dikkate alı-
narak yerli üretim dalının 160 ve 200 amper gücündeki kaynak makinelerine ilişkin maliyetler
ve makul kâr oranı temelinde oluşturulmuş normal değerler hesaplanmıştır.

İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Üretici/ihracatçı soru formunu cevaplayan altı firma için ihraç fiyatı

kural olarak bahse konu firmaların Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fi-
yat esasında belirlenmiştir.

Fiyat karşılaştırması
MADDE 12 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştır-

masını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, si-
gorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama fark-
lılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve
haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

(3) Nihai Bildirime ilişkin alınan görüşlerde oluşturulmuş normal değerin içinde bulu-
nan ve fakat soruşturmaya konu üretici/ihracatçı firmaların ihraç fiyatları içinde bulunmayan
unsurların oluşturulmuş normal değerin içinden çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. Yönet-
meliğin 10 uncu maddesi temelinde gerçekleştirilen çalışmada her iki veri grubunun içinde bu-
lunan unsurlar değerlendirilmiştir. Bu itibarla söz konusu itiraz geçerli görülmemiştir.

Damping marjları
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları,

normal değer ile ihraç fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) İşbirliğine gelmeyen firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca

damping marjı tespiti yapılmıştır.
(3) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar ile işbirliğinde bu-

lunmayan diğer firmalar için maktu temelde damping marjları tabloda yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke

menşeli ithalat ile genel ithalatın hacmi incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 1/1/2011-
31/12/2013 dönemi olarak belirlenmiştir.
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Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ürün, 8515.39 gümrük tarife alt pozisyonu altında

belirli bir ürün grubuna ilişkin olduğundan ithalat istatistiklerinin incelenmesinde Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan soruşturma konusu ürüne ilişkin ticari tanımın gösterildiği
verilerden yararlanılmıştır.

(2) Bu çerçevede soruşturma konusu ürünün genel ithalatı miktar temelinde 2011 yı-
lında 3.343 adet olarak gerçekleşirken 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 1.172 adet ve 2.430
adet seviyesinde oluşmuştur.

(3) Genel ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2011-2013 döneminde
sırasıyla 325 ABD Doları/Adet; 323 ABD Doları/Adet ve 193 ABD Doları/Adet olarak ger-
çekleştiği görülmektedir.

Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde 2011 yılında 3.293

adet olan ithalatın 2012-2013 döneminde sırasıyla 1.172 adet ve 2.364 adet olarak gerçekleştiği
tespit edilmiştir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat
içindeki payının ise 2011-2013 döneminde miktar temelinde %97 ila %100 oranları arasında
değiştiği görülmektedir.

(3) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları 2011-2013 döneminde
sırasıyla 289 ABD Doları/Adet; 323 ABD Doları/Adet ve 194 ABD Doları/Adet olarak ger-
çekleşmiştir.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 17 – (1) Soruşturmaya konu ÇHC dışında zarar inceleme döneminde Türki-

ye’ye ihracat yapan diğer ülkeler incelendiğinde İtalya Cumhuriyeti’nin (İtalya); İspanya Kral-
lığı’nın (İspanya) ve Hollanda Krallığı’nın (Hollanda) ÇHC’den sonra miktar temelinde toplam
ithalat içinde en yüksek paya sahip ülkeler olduğu görülmüştür.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 18 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru

sahibi yerli üretim dalını oluşturan firmalar ile bu üreticiler dışında kalan diğer yerli üreticilerin
yurtiçi satış miktarlarından ve soruşturma konusu ürünün toplam ithalat miktarından faydala-
nılmıştır.

(2) Bu çalışma çerçevesinde 2011 yılında 100 olan Türkiye toplam tüketim endeksinin
2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 91 ve 90 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(3) 2011-2013 dönemi itibariyle yerli üretim dalının Türkiye pazarından aldığı payın
sırasıyla 100, 117 ve 97 seviyelerinde tezahür ettiği görülmüştür.

(4) Soruşturma konusu ülke olan ÇHC’nin pazar payı ise aynı dönemde 100, 39 ve 80
seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(5) Üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın Türkiye pazarından aldığı pay 2011-2013
döneminde 100, 0 ve 147 düzeyinde ortaya çıkmıştır.

(6) Şikayetçi ve şikayeti destekleyen üreticiler dışında Türkiye’de faaliyet göstermekte
olan diğer üreticilerin ise 2011-2013 döneminde pazar paylarının 79 ve 115 olarak tezahür
ettiği görülmüştür.

(7) Bu çerçevede, 2012 yılı ile soruşturma dönemi olan 2013 yılı karşılaştırıldığında
yerli üretim dalının Türkiye pazarından aldığı payın gerilediği gözlemlenmiştir.

(8) Nihai Bildirime alınan görüşlerde yerli üretim dalını oluşturan firmanın ekonomik
göstergeler tablosunda ifade edilen yurtiçi satış miktarı endeksi ile Türkiye benzer ürün tüketim
endeksinde gösterilen yurtiçi satış miktarı endeksinin farklı olduğu ve bu durumun idarenin
incelemekte ihmal ettiği hususları işaret ettiği iddia edilmiştir.
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(9) Bu iddia geçerli görülmemiştir. Zira iki farklı değerlendirmede kullanılan veri setleri
farklılık arz etmektedir. Bu itibarla, benzer ürün yurtiçi tüketimi tablosunda şikayetçi ve şikayeti
destekleyen firmalar başta olmak üzere Türkiye’de faaliyete olan ve Bakanlıkça tespit edilebilen
tüm üreticilerin yurtiçi satış miktarları dikkate alınmıştır.

Fiyat kırılması
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken ilgili soru
formunu dolduran ithalatçı ve ihracatçı firmaların verileri dikkate alınarak soruşturma dönemi
olan 2013 yılına ilişkin fiyat kırılması hesaplanmıştır.

(2) Fiyat kırılması, soruşturma konusu ithal ürünün fiyatlarının Türkiye piyasasında
yerli üreticinin yurtiçi satış fiyatlarının altında kaldığı yüzdeyi ifade etmektedir.

(3) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkenin CIF ithal fiyatlarının üzerine
gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün
Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşı-
laştırılmıştır.

(4) Karşılaştırma, damping marjı hesabında dikkate alınan ürün kompozisyonu ile eş
yönlü olarak yerli üretim dalının ağırlıklı olarak ürettiği ve yurtiçi satışını gerçekleştirdiği 160
ve 200 amper cihazların ağırlıklı ortalama satış fiyatları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

(5) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yurtiçi pazara giriş fiyatı tespit edilirken
gümrük masrafı CIF ithal fiyatının %2’si; gümrük vergisi ise CIF ithal fiyatının %2,7’si olarak
hesaplanmış ve CIF birim ithal fiyatına eklenmiştir.

(6) İhracatçı firmalar temelinde gerçekleştirilen inceleme neticesinde, soruşturma dö-
neminde bahse konu tipteki ürünlerde HI-Zone Co.Ltd firmasının CIF değerin %2 ila %10 de-
ğer aralığında; WTL Co.Ltd firmasının CIF değerin %15 ila %25 değer aralığında; Kende
Co.Ltd firmasının CIF değerin %140 ila %180 değer aralığında; Hu-Gong Co.Ltd firmasının
CIF değerin %80 ila %110 değer aralığında; Juba Co.Ltd firmasının CIF değerin %80 ila %110
değer aralığında ve Riland Co.Ltd firmasının CIF değerin %50 ila %100 değer aralığında yerli
üretim dalı iç satış fiyatlarını kırdığı tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli

üretim dalının soruşturma konusu ürüne ait 2011-2013 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır.
Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının
ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim
dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanım oranı, maliyetler,
stoklar, istihdam, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, net dönem kârı/zararı
göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
temelindeki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kulla-
nılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2011 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim
1) Firmanın 2011 yılında 100 olan toplam benzer ürün üretim miktarının izleyen iki

yılda sırasıyla 86 ve 55 seviyesine gerilediği tespit edilmiştir.
b) Yurtiçi satışlar
1) Benzer ürünün yurtiçi satış miktarında zarar inceleme döneminde gerileme kayde-

dilmiştir. Bu çerçevede 2011 yılında 100 olan endeks 2012 yılında 94; 2013 yılında ise 51 se-
viyesinde izlenmiştir. Ürünün yurtiçi satış birim fiyatları ise zarar inceleme döneminde sırasıyla
100,100 ve 123 seviyesinde oluşmuştur.

c) Ticari maliyet
1) 2011 yılında 100 olan ticari maliyet birim endeksinin izleyen yıllarında 97 ve 115

seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede ticari maliyette ortaya çıkan artışın yurtiçi
satış fiyatlarına eş yönlü ve eş seviyede yansıdığı görülmüştür.
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ç) Yurtiçi kârlılık
1) 2011 yılında zararla karşı karşıya kalmış olan yerli üretim dalının yurtiçi kârlılığa

ilişkin endeksi eksi işaretle değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 2011 yılında -100 olan endeksin
izleyen iki yılda sırasıyla -79 ve -71 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Bu kapsamda 2012
yılından soruşturma dönemi olan 2013 yılına geçişte kârlılıkta sınırlı bir iyileşme izlenmiştir.

d) Stoklar ve stok çevrim hızı
1) 2011 yılında 100 olan stok miktarının 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 10 ve 177

seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Soruşturma dönemi olan 2013 yılında gözlemlenen sa-
tıştaki gerileme ve stoklardaki artış stok çevrim hızını olumsuz etkileyerek 2012 yılında 945
olan endeksin 29’a gerilemesine neden olmuştur.

e) Pazar payı
1) 2011 yılında 100 olan yerli üretim dalına ait pazar payı izleyen 2012-2013 yıllarında

sırasıyla 117 ve 97 olarak oluşmuştur.
f) Kapasite kullanım oranı (KKO)
1) 2011 yılında 100 olan kapasite kullanım oranı endeksi izleyen dönemde 86 ve 55

seviyelerine gerilemiştir.
g) İstihdam
1) Zarar inceleme dönemi içinde doğrudan işçi sayısı sırasıyla 100,142 ve 142 seviye-

lerinde gerçekleşmiştir.
ğ) Ürün nakit akışı
1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin nakit akışının ürün temelindeki amortismanın da

gerilemesi neticesinde azalış kaydettiği ve 2012-2013 yıllarında sırasıyla 74 ve 34’e gerilediği
izlenmiştir.

h) Firma net satış toplamı
1) Benzer ürünü de kapsayan firmanın tüm ürünlerine ilişkin firma net satış toplamının

2011 yılında 100 iken izleyen iki yılda sırasıyla 93 ve 94 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ı) Net dönem kar/zararı
1) Firmanın benzer ürünü de içine alan tüm ürün gruplarındaki kâr/zarar halini ortaya

koyan endeksin 2011 yılında 100, 2012-2013 döneminde ise sırasıyla 37 ve 135 olduğu tespit
edilmiştir.

i) Yatırımlardaki artış
1) 2011 yılında 100 olan yatırım endeksinin 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 12 ve

140 olarak oluştuğu tespit edilmiştir.
j) Özsermaye
1) 2011 yılında 100 olan firma özsermaye endeksinin 2012-2013 döneminde sırasıyla

110 ve 163 seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.
k) Aktif toplamı
1) Firma aktiflerinin toplamına ilişkin 2011 yılında 100 olan endeksin ilerleyen yıllarda

86 ve 101 olarak oluştuğu saptanmıştır.
l) Verimlilik
1) Firmanın benzer ürüne ilişkin verimliliğinin 2011 yılında 100 olan endeksin takip

eden iki yılda 60 ve 39 olduğu görülmüştür.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değer-

lendirildiğinde benzer ürünün üretim ve iç satış miktarında önemli miktarda düşüş yaşandığı;
benzer ürünün ticari maliyetinde ortaya çıkan artışın yurtiçi birim fiyatları etkilediği; üretimde
ortaya çıkan gerilemeyle eş yönlü olarak kapasite kullanım oranının azaldığı; iç satışlardaki
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yavaşlamanın stok artışına neden olduğu ve stok çevrim hızını düşürdüğü; kârlılığın negatif
seyrinin inceleme döneminde devam ettiği; kârlılıktaki meri durumun ürün nakit akışını olum-
suz etkilediği gözlemlenmiştir.

(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalının iç satışlardaki kârlılığının soruşturma dönemi
olan 2013 yılında kısmen dahi olsa olumlu yönelim içinde olduğu; benzer ürünün de içinde
bulunduğu tüm ürünlere yönelik dönem net kâr/zararının; aktif toplamının firma özsermayesi-
nin; yenileme yatırımlarının artış kaydettiği görülmüştür.

(3) Son değerlendirmede yerli üretim dalının benzer ürüne münhasır ekonomik göster-
gelerde, dördüncü bölümde açıklanan nedenlerin de etkisiyle zarar haliyle karşı karşıya kaldığı
görülmüştür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi ve diğer etkenler
MADDE 22 – (1) Yerli üretim dalı üzerinde oluşmuş bulunan maddi zarar ile dampinge

konu soruşturma konusu ithalat arasındaki illiyet bağının incelenmesi esnasında zarara etki
edebilecek ikincil nedenler de irdelenerek bütünsel bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.

(2) Gerçekleştirilen incelemeler çerçevesinde, ilgili mevzuat dairesinde 2013 yılının
dokuzuncu ayından itibaren Türkiye piyasasında sadece PFC (Power Factor Correction) ek-
lentisine sahip olan kaynak makinelerinin satışına izin verildiği tespit edilmiştir. Bu kararın et-
kisi yerli üretim dalının sınai maliyeti üzerinde kendisini göstermiş ve bu teknik zorunluluk
ilk madde malzeme fiyatı başta olmak üzere sınai maliyetin diğer unsurlarında artış yaşanma-
sına neden olmuştur. Sınai maliyette ortaya çıkan bu artış iç satış birim fiyatlarını da etkile-
miştir. Öte yandan, yerli üretim dalının stoklarında 2013 yılında tespit edilen artışın bir kısmının
PFC eklentisine sahip olmayan cihazların iadesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

(3) Nihai Bildirim sonrasında gelen görüşlerde soruşturma konusu ürünün teknoloji-
sinde gerçekleştirilen değişiklik neticesinde ürünün piyasasında bir farklılaşmanın yaşandığı
ve yerli üretim dalı üzerinde oluşan zararın bu nedenden kaynaklandığı ifade edilmiştir. Söz
konusu durumun yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarara etkisinin bulunduğu mütalaa edilmekle
birlikte piyasa yapısında oluşan bu değişimin yerli üretim dalı üzerindeki zararı tek başına ve
münhasıran izah etmeye yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu itibarla söz konusu etken, ince-
lemede dikkate alınmakla beraber bu etkenin dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üze-
rindeki zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldırmaya yetecek güçte ve nitelikte olmadığı
değerlendirilmiştir.

(4) Nedensellik bağına ilişkin değerlendirmede dikkate alınması gereken bir diğer hu-
susun yurtiçi rekabet olduğu değerlendirilmektedir. Bu itibarla yerli üretim dalını temsil eden
firmaların Türkiye pazarından elde ettiği paydaki gerilemenin bir kısmının iç rekabetten kay-
naklandığı mütalaa edilmektedir. Zira 2011 yılında 100 olan diğer üreticilere ait pazar payı en-
deksinin 2013 yılında 115 seviyesine yükseldiği görülmektedir. Bu itibarla, yerli üretim dalını
oluşturan üretici firmaların pazar payı kaybında dampinge konu ithalat kadar diğer yerli üreti-
cilerin de etkisinin olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, söz konusu tespitin münhasıran ve
tek başına yerli üretim dalı üzerinde oluşan zararı açıklamakta yetersiz kaldığı ve bu etkenin
dampinge konu ithalat ile zarar arasındaki illiyet bağını bütünüyle ortadan kaldıracak güçte ve
nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

(5) Son tahlilde incelenen ikincil nedenlerin yerli üretim dalı üzerinde oluşmuş bulunan
maddi zarar üzerinden etkisi bulunmakla beraber zararın oluşumunda münhasıran açıklayıcı
bir unsur olmadığı değerlendirilmektedir. Zira, soruşturma konusu ürünün ÇHC’den gerçek-
leştirilen ithalatındaki seviye; bu Tebliğin 13 üncü maddesinde ifade edilen damping marjları
ile 19 uncu maddede gösterilen firma temelindeki fiyat kırılmalarının seviyesi ve son olarak
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dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zararın eşzamanlı oluşu dikkate
alındığından ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalı üzerinde oluşmuş bulunan za-
rara doğrudan etki ettiği değerlendirilmiştir.

Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 23 – (1) Soruşturma konusu ülke dışındaki diğer ülkelerden gerçekleştirilen

ithalatın miktarı ve birim ithalat fiyatları dikkate alındığında bu ülkeler kaynaklı ithalatın ÇHC
menşeli dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşmuş olan maddi zarar hali ara-
sındaki nedensellik bağını ortadan kaldıracak nitelikte olmadığına kanaat getirilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Karar ve Uygulama

Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ülke menşeli ithalatın

dampingli olduğu ve yerli üretim dalı üzerinde maddi zarara yol açtığı ve her iki unsur arasında
illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün ve benzer ürünün kullanım alanları, piyasa yapısı, re-
kabet koşulları da dikkate alınarak Kanunun 7 nci maddesinde düzenlenen “daha az önlem uy-
gulaması” temelinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararıyla ve Eko-
nomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda GTP’si, madde tanımı, menşei ve üretici/ihracatçı firma ti-
caret unvanı ifade edilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda belirtilen miktarlarda dam-
pinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu, madde

tanımı; menşe ülkesi ve üretici/ihracatçı firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, Teb-
liğin 24 üncü maddesinde bulunan tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi
tahsil eder.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 46)

GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yö-

netimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu
idareleri tanımından farklı olarak uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü
kapsamını, bu kapsamdaki kamu idarelerinin malî verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları
ve veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ve yaptırımları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre genel yönetim

sektörü kapsamında sayılan ve EK-1’deki listede merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal
güvenlik kurumları alt sektörleri altında sınıflandırılan birimler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi üzerinden yü-
rüten kamu idareleri ile malî verilerini Bakanlığın belirlediği yöntemi kullanarak doğrudan Ba-
kanlığa aktaran diğer idareler sadece 5, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelere tabidir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

30, 52 ve 53 üncü maddeleri ile 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine ve 10/3/2006 tarihli ve 26104
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; 
a) Ara veri: 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında açıklanan mizanları,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü),
c) Birim: 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere EK-1’deki listede

sayılan idareleri,
ç) Çıktı: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 332 nci maddesinde sayılan malî

istatistik tablolarını,
d) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu: 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, ihracata yönelik Devlet destekleri
kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan hesabı,

e) Genel yönetim sektörü: Uluslararası standartlar esas alınarak belirlenen ve EK-1’deki
listedeki birimlerden oluşan sektörü,

f) İl kontrol görevlisi: İl sınırları dâhilindeki birimlere ait hesapların muhasebe birimi
kontrol görevlileri vasıtasıyla derlenmesini ve incelenmesini koordine etmekle görevli defter-
darlık muhasebe müdürünü,

g) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS): Verilerin Bakanlığa aktarıl-
masında kullanılan sistemi, 

ğ) Kaynak veri: Muhasebe birimlerince yapılan her bir yevmiye kaydını,
h) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
ı) Mahalli idare birlikleri: 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Ka-

nunu kapsamındaki birlikleri, 
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i) Muhasebe birimi kontrol görevlisi: Birimlere ait ara verilerin zamanında derlenmesini
sağlamak, muhasebe tekniğine uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yaptırmak
için il merkezinde muhasebe müdürünün önerisiyle Defterdar tarafından görevlendirilen def-
terdarlık uzmanını, ilçelerde malmüdürünü,

j) Risk Hesabı: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanun çerçevesinde, hazine garantileri kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından öde-
nen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan
ödemeler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan hesabı,

k) Sosyal tesis: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu,
4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kap-
samında olanlar dâhil olmak üzere EK-1’deki listede sayılan kamu idarelerince işletilen ve
ilgili olduğu idarenin bütçesi içerisinde yer almayan eğitim, dinlenme ve spor tesisi, misafir-
hane, kreş, anaokulu, yemekhane, orduevi, askeri gazino, kışla gazinosu, dinlenme kampı, as-
keri kantin, çocuk bakımevi, öğretmenevi, öğretmen lokâli, öğretmen eğitim merkezi, tatil kö-
yü, polis moral eğitim merkezi, polisevi, polis misafirevi ve lokâli, eğitim ve dinlenme kampı,
termal tesis ve benzeri sosyal tesisleri,

l) Üst yönetici: Kanun kapsamında yer alan birimlerde Kanunun 11 inci maddesinde
belirtilen üst yöneticiyi, Kanun kapsamında yer almayan birimlerde ise ilgili kamu kurum ve
kuruluşunun en üst yöneticisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Genel yönetim sektörü kapsamının belirlenmesinin esasları
MADDE 5 – (1) Genel yönetim sektörü kapsamının belirlenmesinde, uluslararası stan-

dartlar çerçevesinde kamu idaresinin;
a) Yerleşik (mukim) bir birim olup olmadığı,
b) Kurumsal bir birim olup olmadığı,
c) Devlet kontrolünde olup olmadığı, 
ç) Piyasa üreticisi olup olmadığı,
d) Devlet için bir malî yardımcı kuruluş olup olmadığı,
hususları esas alınmıştır.
Malî verilerin derlenme biçimi ve kapsamı
MADDE 6 – (1) Birimler, hesap bilgilerine ilişkin veri girişlerini www.kbs.gov.tr in-

ternet adresi üzerinden yaparlar. Gönderilen veriler sistem üzerinden muhasebe tekniğine uy-
gunluk açısından kontrol prosedürlerine tabi tutulur ve uygun olmayan veriler gönderilmemiş
kabul edilir. 

(2) Birimlerin sisteme girecekleri hesap bilgileri, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli
idare birlikleri için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli
İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen ayrıntıdaki mizan bilgilerinden
oluşur. Diğer birimler için ise Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüşümü yapılmış ve Bakanlıkça belirlenen ayrıntıdaki
mizan bilgilerinden oluşur. 

(3) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin konsolide hesap bilgileri Spor Genel
Müdürlüğü tarafından KBS’ye girilir.
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(4) Sosyal tesislerin hesap bilgileri, ilgili bakanlık veya kamu idaresine bağlı tüm sosyal
tesisler için konsolide edilmiş ve Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüşümü yapılmış
olarak bağlı bulundukları bakanlık/kamu idaresinin ilgili birimi tarafından KBS’ye girilir. Bi-
rimlerce ihtiyaç duyulması halinde, verilerin il düzeyinde konsolide edilerek veya birim düze-
yinde girilmesine Bakanlıkça izin verilebilir.

Veri giriş dönemleri ve birimlerce yapılacak işlemler
MADDE 7 – (1) Birimler, muhasebe sistemlerinden elde ettiği kaynak verileri ara ve-

rileri oluşturmada kullanır ve oluşturulan ara verileri Bakanlığa gönderirler. 
(2) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerince, aylık dönemlerde oluş-

turulan kümülatif verilerin takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar KBS’ye girişi yapılır.
Yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise takip eden yılın Ocak ayı so-
nuna kadar KBS’ye girişi yapılır.

(3) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri haricinde kalan birimlerce,
Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi kümülatif verilerinin, söz
konusu dönemi takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar; yılın tamamına ait (Ocak-Aralık
dönemi) kümülatif verilerin ise en geç takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar KBS’ye girişi
yapılır.

(4) Veri giriş süresinin son günü saat 24:00’e kadar gönderilen veriler süresinde gön-
derilmiş sayılır. Veri giriş süresinin son gününün resmi tatil olması durumunda takip eden ilk
iş günü veri giriş süresinin son günüdür.

(5) Veri girişleri, KBS’ye giriş yetkisi verilen veri giriş görevlilerince Bakanlıkça ya-
yımlanan uygulama kılavuzu çerçevesinde yapılır.

(6) KBS’ye giriş yetkisi ile ilgili şifre talepleri resmî yazıyla il özel idareleri, belediyeler
ve mahalli idare birliklerince ilgisine göre defterdarlık muhasebe müdürlükleri ve malmüdür-
lüklerine; üniversite sosyal tesislerince ilgili üniversitenin muhasebe birimine, kalkınma ajans-
larınca defterdarlık muhasebe müdürlüğüne ve bunların dışında kalan merkezi Ankara’da bu-
lunan birimlerce ise ilgili bulundukları bakanlık merkez muhasebe birimlerine bildirilir. Sistem
üzerinde gerekli tanımlama işlemi ilgili muhasebe birimlerince yerine getirilir. Söz konusu bi-
rimler, görevinden herhangi bir nedenle ayrılan ve yerine görevlendirilen kullanıcılarını bir
sonraki veri giriş döneminden önce muhasebe birimlerine bildirirler.

(7) Birimler, KBS’ye veri girişi sırasında karşılaştıkları sorunları muhasebe birimi kontrol
görevlisine veya il kontrol görevlisine bildirirler ayrıca KBS üzerinden de Bakanlığa e-posta
gönderirler. 

Valiliklerce yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İldeki birimlerin malî verilerinin derlenmesi, Valiliklerin koordinas-

yonunda gerçekleştirilir. Valilerce bir vali yardımcısı bu işi koordine etmekle görevlendirilir.
İl kontrol görevlileri birimler ile yazışmalarını Valilikler aracılığıyla yaparlar.

(2) Koordinatör vali yardımcısı, defterdar ve il kontrol görevlisi en az üç ayda bir defa
toplanarak ildeki veri giriş durumunu, Bakanlığın talep yazısına istinaden uygulanması gereken
idari para cezalarının uygulanıp uygulanmadığını, veri göndermeyen birimlerle ilgili olarak
birimlere yazılan uyarı yazıları ve düzenlenen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, veri girişinin
tamamlanması açısından gerekli kurumsal yapıyı oluşturamayan birimlerle ilgili olarak alınan
tedbirleri ve genel yönetim malî istatistiklerinin önemi konusunda birimlerin üst yöneticilerine
yapılan bilgilendirme faaliyetlerini değerlendirerek alınması gereken önlemleri belirlerler ve
durumu tutanak altına alırlar. Bakanlıkça istenmesi veya koordinatör vali yardımcısı tarafından
ihtiyaç duyulması halinde bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetler hakkında rapor düzenlenerek Ba-
kanlığa gönderilir.
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Defterdarlıklarca yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Malî istatistiklerin mevzuatta öngörülen süre ve içerikte derlenmesi

ve yayımlanması kanuni bir zorunluluk olduğundan, il defterdarınca veri derlenmesi işlemlerine
önem verilir ve gerekli önlemler alınır.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, verilerin KBS’ye doğru bir şekilde aktarılması ve mu-
hasebe sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için KBS veri giriş görevlilerine yönelik ola-
rak eğitim programı düzenlenir.

(3) İl kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin bu Tebliğde belirtilen
sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri takip edilir.

İl kontrol görevlilerince yapılacak işlemler
MADDE 10 – (1) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilindeki il özel idareleri, beledi-

yeler ve mahalli idare birlikleri, sosyal tesisler, kalkınma ajansları, Basın İlan Kurumu Genel
Müdürlüğü ile belediye bağlı idareleri ve belediye şirketlerine ait veri giriş durumlarını KBS
üzerinden takip ederler. İl kontrol görevlileri, verilerin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye
girilmesini sağlamak üzere muhasebe birimi kontrol görevlileri ile koordineli olarak çalışırlar.

(2) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilindeki birimlerce KBS’ye girilen verilerin,
muhasebe birimi kontrol görevlileri tarafından, Bakanlıkça yayımlanan inceleme rehberine
göre kontrol edilip edilmediğini takip ederler.

(3) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilinde yeni kurulan, taşınan, birleşen, adı değişen
ya da kapanan birimlerin KBS’de güncellenmesine yönelik olarak Bakanlığa bilgi verirler.

(4) İl kontrol görevlileri, bu Tebliğ kapsamında yürütmüş oldukları faaliyetleri, muha-
sebe birimi kontrol görevlilerinden gelen bilgileri de içerecek şekilde vali yardımcısı koordi-
nasyonunda düzenlenen toplantıda komisyonun bilgisine sunarlar.

Muhasebe birimi kontrol görevlilerince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, sorumluluk alanındaki birimlere

ait veri girişlerinin zamanında tamamlanması için gerekli önlemleri alırlar.
(2) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare

birliklerince KBS’ye girilen verilerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hü-
kümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planına uygunluğunu ve diğer birimlerin verilerinin
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına
uygunluğunu Bakanlıkça yayımlanan inceleme rehberine göre kontrol ederler.

(3) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, sorumluluk alanındaki birimlerden verilerini
bu Tebliğde belirlenen sürelerde KBS’ye girmeyenleri uyarırlar ve buna rağmen veri girişi yap-
mayan birimleri il kontrol görevlisine bildirirler.

(4) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, veri derleme ve inceleme sürecinde yapılan
faaliyetleri il kontrol görevlisine raporlarlar.

Bakanlıkça yapılacak işlemler
MADDE 12 – (1) Hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilme-

sinin takibi ve gerekli tedbirlerin alınması işlemlerinin genel koordinasyonu,
(2) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 329 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında

belirtilen ara veriler ve çıktıların istatistiksel yöntemler kullanılarak düzenli olarak değerlen-
dirilmesi ve tespit edilen hataların il kontrol görevlileri aracılığıyla düzeltilmesi,

(3) İl kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin görevlerini yerine
getirirken karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılması,

(4) Birimlerce veri girişi sırasında karşılaşılan teknik sorunlara ilişkin olarak gerekli
önlemlerin alınması,
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(5) EK-1’deki listede merkezi yönetim kapsamındaki bütçe dışı kurumlar ile sosyal gü-
venlik kurumları hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesinin takibi
ve veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,

(6) Ara verilerde muhasebe tekniğine uygunluk açısından inceleme yapılması,
faaliyetleri Bakanlıkça yürütülür.
Birimlerin muhasebe işlemleri ve malî tablolarının denetimi
MADDE 13 – (1) İl kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin bu

Tebliğde belirtilen sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri merkez ve il denetim prog-
ramlarına dâhil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulanacak Yaptırımlar

İdari para cezası verilmesinin bakanlıkça talep edilmesi
MADDE 14 – (1) Kanunun 53 üncü maddesinin son fıkrasında, genel yönetim sektörü

kapsamına dâhil kamu idarelerinden, malî istatistiklerine esas verilerini süresinde gönderme-
yenlere, Bakanlıkça bir ay ek süre verileceği, verilen ek süre sonunda da verilerin gönderilme-
mesi halinde, ilgili kamu idaresinin üst yöneticilerinden malî hizmetler birimi yöneticisi ile
muhasebe yetkilisine idari para cezası verilmesinin Bakanlıkça talep edileceği hüküm altına
alınmıştır.

(2) Bu çerçevede, malî istatistiklere esas verilerini süresinde göndermeyen birimler
KBS üzerinden tespit edilerek Kanunun öngördüğü idari para cezası, Bakanlıkça talep edilir. 

Üst yöneticiler tarafından idari para cezasının uygulanması
MADDE 15 – (1) Kanunun 53 üncü maddesinin son fıkrasında, birimlerce verilerin

gönderilmemesi halinde Bakanlığın talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tara-
fından malî hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam
ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verileceği
hüküm altına alınmıştır. Kanunda ayrıca, idari para cezası uygulanmış olmasının, bilgi verme
yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı ve idari para cezalarının Kanunun 73 üncü maddesi
hükümlerine göre tahsil edileceği de hükme bağlanmış bulunmaktadır.

(2) Kanunun 73 üncü maddesinde ise “Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu
idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından
başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü
aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil
olunur.” hükmü yer almaktadır.

(3) Anılan hükümler çerçevesinde, hesap bilgilerini bu Tebliğde belirtilen sürede gön-
dermediği veya gönderilmiş olan hesap bilgilerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakan-
lıkça belirlenen mizan formatına uygun olmadığı Bakanlıkça ve/veya Defterdarlıklarca tespit
olunanlara, bu Tebliğde belirlenen veri giriş süresi bitiminden itibaren 1 ay ek süre verilir. 1
aylık süre bitiminde de hesap bilgilerini göndermeyen birimlere üst yöneticiler tarafından bi-
rinci fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanır ve sonucundan Bakanlığa ve/veya Defter-
darlığa bilgi verilir.

(4) İdari para cezasının uygulanması ile ilgili tüm hususlar Kanun çerçevesinde veya
Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde üst yöne-
ticinin yetki ve sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi amacıyla istenecek veriler
MADDE 16 – (1) Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, genel yönetimin tüm

gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi amacıyla,
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genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezi yönetim bütçesinden yardım alan ku-
rum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin; gelir ve gider tahminlerini, malî tab-
lolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi
ve belgeleri, istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına vermek zorunda olduğu hüküm altına alın-
mıştır.

(2) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan
belediye bağlı idareleri, Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olarak aylık dönemlerde
oluşturulan kümülatif verilerini takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar, yılın tamamına ait
(Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerini ise en geç takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar
KBS’ye girerler. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı
maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 70 inci maddesi kapsamındaki
belediye şirketlerine ait Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi kü-
mülatif mizan verileri, dönemi takip eden ikinci ay sonuna kadar (Mayıs, Ağustos, Kasım);
yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif mizan verileri ise en geç takip eden yılın
Nisan ayı sonuna kadar bağlı oldukları belediye tarafından KBS’ye girilir.

(3) Talep edilmesi halinde, kamu iktisadi teşebbüslerinin malî verileri Hazine Müste-
şarlığınca birleştirilerek Bakanlığa gönderilir.

(4) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri ile finansmanın
ekonomik sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgiler Kasım ayı sonuna kadar KBS üzerinden
gönderilir.

Genel yönetim sektörü kapsamının gözden geçirilmesi
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen genel yönetim sektörünün kapsamı bu Teb-

liğin yayımlandığı tarihten itibaren her üç yılda bir Bakanlıkça incelenir ve ilgili idarelerin de
görüşünün alınması suretiyle gerekli görülmesi halinde yeniden belirlenir.

Risk Hesabı ve Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu verileri
MADDE 18 – (1) Risk Hesabı ve Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu Hesabına ilişkin

detaylı veriler, hesabın ilgili bulunduğu kurum tarafından aylık dönemler için takip eden ayın
15 inci günü sonuna kadar, yıllık dönemler için ise (Ocak-Aralık dönemi) takip eden yılın Şubat
ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Söz konusu veriler ilgili kurumun mizanıyla birlikte
raporlamaya dâhil edilir.

Bakanlıkça re’sen güncelleme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğin ekinde yer alan idarelerden Kanunun I, II, III sayılı cet-

vellerinde sayılanlarda; kapatılan, adı değiştirilen veya yeni kurulan bir idarenin olması duru-
munda genel yönetim kapsamını re’sen güncellemeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 20 – (1) 6/4/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mu-

hasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Sıra No: 33) Genel Yönetim Malî İstatistikleri 7 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 15 inci maddesinin ikinci fıkrası 31/12/2015 tarihi iti-
barıyla, diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğin; 
a) 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası

1/1/2016 tarihinde, 
b) Diğer hükümleri 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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—— • ——
KURUL KARARI

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

Karar Sayısı: 6447 Karar Tarihi: 10/09/2015

Kurul Başkanlığının 09.09.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 09.09.2015
tarih ve 20008792-101.01.05[25]-E.22136 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yö-
netmelik hükümleri de dikkate alınarak DD Finansman A.Ş.’ye ait konut kredisi ile ipotekli
bireysel finansman kredisi ürünlerinin tanıtımının yapılması ve müşterilerle yapılacak bilgi ve
belge alışverişi işlemlerinin sunulması hususlarında Burgan Bank A.Ş. tarafından destek/da-
nışmanlık hizmeti verilmesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine 

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

16 Eylül 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29477 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/638 
KARAR NO : 2014/1004 
DAVACI : K.H. 
SANIK : JAROSLAV KANDRASHOV, Leonid ve Valentina oğlu, 

26/01/1984 Litvanya doğumlu, Zhambylskaya Klaipedos Str 8-13 
Klaipeda LİTVANYA adresinde oturur. 

SUÇ : Basit Yaralama 
SUÇ TARİHİ : 02/05/2014 
SUÇ YERİ : ANTALYA/KEMER 
KARAR TARİHİ : 10/12/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Jaroslav Kandrashov hakkında Basit Yaralama 

suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası 
açılmış sanığın 5237 sayılı TCK.nın 86/2 maddesi gereğince mağdurun şikayetinden vazgeçmesi 
nedeniyle düşme karar verilmiş olup, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı 
maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 7163 ————— 
ESAS NO : 2014/731 
KARAR NO : 2015/521 
DAVACI : K.H. 
SANIK : TÜMAY KURUM, Hasan Yüksel ve Alev oğlu, 02/10/1983 

Eskişehir D.lu, Eskişehir Odunpazarı Alanönü N.klı, 
SUÇ : Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç 

Kullanma. 
SUÇ TARİHİ : 26/06/2014 
SUÇ YERİ : Kemer 
KARAR TARİHİ : 14/05/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Alkol veya Uyuşturucu Maddenin 

Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan yapılan yargılama sonucunda sanığa neticeten 
3.000,00 TL adli para cezası verilmiş ve sanık hakkında daha önce tekerrüre esas olmasa da 
Eskişehir 2 SCM'nin 2009/64-1066 esas ve karar sayılı ilamı ve Eskişehir 1 SCM'nin 2011/182-
328 karar sayılı ilamıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve sanığın atılı 
suçu denetim süresi içerisinde işlediği anlaşıldığından hakkında belirlenen hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına ve yasal imkansızlık sebebiyle hakkında 
TCK'nun 51 ve 53 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiş ve sanık 
bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, 
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 7164 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SAMSUN İLİ İLKADIM İLÇESİNDE YAPILACAK OLAN İŞHANI BİNASININ 

UYGULAMA PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) 

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 

Kazımpaşa Caddesi, 44 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 106,70 m² yüzölçümlü arsaya yapılacak olan 

işhanı binasının uygulama projeleri ile ihale dosyasının (PİD) anahtar teslimi götürü bedelle 

yaptırılması işi 06 Ekim 2015 Salı günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Samsun Şube Başkanlığı’na (Pazar Mahallesi, Ferah Sokak Güdül İş Merkezi 

No: 34/6 İlkadım/SAMSUN) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Samsun Şube Başkanlığı’ndan (Pazar Mahallesi, Ferah Sokak Güdül İş Merkezi No: 34/6 
İlkadım/SAMSUN) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 -80/303 73 52-55 

 THK Samsun Şube Başkanlığı (0 362) 431 21 85 8426/1-1 

—— • —— 
ÇELİK BANT SATIN ALINACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere, 30 metre bakır kaplamalı paslanmaz 

çelik bant, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 22.09.2015 Salı günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 8431/1-1 

—— • —— 
KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN 3 ADET BİNEK  

VE 1 ADET 4x4 ÇİFT KABİN ARAZİ ARACI 37 AY  

SÜRE İLE KİRALANACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 

3 adet binek ve 1 adet 4x4 çift kabin arazı aracı kiralama hizmeti 37 ay (01.12.2015 - 31.12.2018) 

süre ile kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 15 EKİM 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 15 EKİM 2015 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8359/1-1 
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MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN 

TAŞINMAZIN SATIŞI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Encümen Kayıt No : 3031 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Pendik 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 8014 

f) Parsel No : 4 

g) Yüzölçümü : 2.977,38 m²  

h) Satılacak Hisse Oran : Tamamı 

i) Halihazır : İşgalli 

j) İmar Durumu : Ticaret Alanı. 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Dolayoba Mah. Kahramanlar Sok. 

3 - Muhammen Bedeli : 8.187.795.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 245.633,85 TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 30 Eylül 2015 - 13:00    Son teklif verme saati: 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesine istinaden 

Kapalı Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9 - Şartname Bedeli : 900.-TL 

10 - İhaleye katılmak için istenen belgeler: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

10.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 

10.2. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

10.3. Yabancı istekliler için, Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı) 

10.4. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

10.5. Tüzel kişiler için, imza Sirkülerini vermesi, 
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a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) 

fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

10.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 

vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

10.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

10.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi vermesi. 

11 - Yabancı isteklilerinin sunacakları yurdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhine havi olması gerekmektedir. 

12 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur. 

13 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı dış zarflarını 

ihale günü 30/09/2015 en geç saat 13:00’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen 

Müdürlüğüne (Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) sıra 

numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

15 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 8371/1-1 

—— • —— 
HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNİN BAKIM - ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

96 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/122005 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419 - 4149 - 0 312 311 53 05 

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

2 - İhale konusu malın 

     adı ve miktarı : 96 Kalem Yedek Malzeme Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 23/10/2015 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8429/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA 

YÖNTEMİYLE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 

20’nci maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen 

Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek 

üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir. 
 

İLİ Balıkesir 

İLÇESİ Edremit 

MAHALLESİ Güre 

PAFTA NUMARASI 21 K II 

ADA NUMARASI 125 

PARSEL NUMARASI 7 

YÜZÖLÇÜMÜ 2.763,53 m² 

VASFI Arsa 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ 
1.781.097,00 TL 

(Birmilyonyediyüzseksenbirbindoksanyedi TürkLirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
53.432,91 TL 

(Elliüçbindörtyüzotuziki Türk Lirası Doksanbirkuruş) 

İHALE TARİH VE SAATİ 02/10/2015 Cuma günü  saat: 14.00 
 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 07.04.2014 tarihli 

ve 156/135 sayılı kararına istinaden; 

1 - Kira akdinin süresinin, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl inşaat 

süresi de dahil olmak üzere toplam 30 (otuz) yıl olması, 

2 - Taşınmazın mevcut imar durumunun asgari ekspertiz raporunda belirtilen yapılaşma 

koşullarını sağlanacak şekilde yatırımcı tarafında tadil edilmesi, tesisin yapılacak imar plan 

tadilatına uygun olarak projelendirilmesi, yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin alınması, İdaremiz, 

ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, gerektiği takdirde ilgili belediyeye otopark bedelinin 

ödenmesi, inşaatın gerçekleştirilmesi, tüm finansmanının sağlanması, otel inşaat yapım süresinin 

sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi, kira ödemelerinin de sözleşmenin 

yapıldığı tarihten itibaren yapılması, 

3 - Kira bedellerinin ise, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren; 

a) İlk üç yıl aylık sabit 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası), 

b) 4. yıl; aylık 5.500,00 TL (BeşbinbeşyüzTürkLirası) kira bedeli, 5. yıldan 30. yılın 

sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici 

Fiyat Endeksi’nin 12 aylık ortalama değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenen 

tutarda aylık kira alınması, 

4 - Kiralayan tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. 

hükümlülükler konulmaması, 

5 - Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından söküp 

yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun 

göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şatlarının uygun olmaması 

veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme 

Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize defa’ten ödenmesi, inşaat 
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alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından 

sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf 

Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından 

karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise 

yükleniciye ait olması, 

6 - Söz konusu parselin imarında ekspertiz raporunda belirtilen yapılaşma şartlarının 

dışında değişiklik yapılması halinde, yeni imar durumu doğrultusunda ekspertizde öngörülen 

fonksiyon emsalinde artış yapılması halinde ihale sonucu belirlenen birim metrekare kira bedeli 

doğrultusunda Bölge Müdürlüğünce tespit edilecek yeni kira bedelinin yüklenicisince kabul 

edilmesi ve İdare yararı görülmesi halinde plan değişikliği önerisine onay verilmesi, imar 

değişikliği sonucunda yaptırılacak tesise ait kiraların her halükarda ihalede belirlenen kira 

bedelinden düşük olmaması ve 2. maddede yer alan tüm işlerde dahil olmak üzere, sözleşmenin 

imzalanma tarihinden itibaren yeni projelerin İdarenin onayına sunularak inşaatın bitirilerek 

tesisin işletmeye açılma süresinin 3 (üç) yılı geçmemesi ve işin süresinin 30 yıl kalması, 

Şartlarıyla, 3 yıllık inşaat süresi dahil toplam 30 yıllığına turizm tesisi olarak yapım 

karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 

Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 

Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 

TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 

idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün 

ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza 

karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

1 - İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 

2 - İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına vekâleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde 

T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirimi), 

3 - Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

4 - İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren 

imzalı bildirim. 

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 

sirküleri, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin 

yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.) 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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6 - İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin 

yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca 

onaylanmış olması gerekir.) 

7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan 

edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge.) 

8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi. 

9 - Teknik Personel Taahhütnamesi. 

10 - Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans 

kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubunun, ihale tarihinden önceki 

3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

11 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya internet çıktısı (e-Borcu yoktur belgesi). 

12 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi. 

13 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe 

uygun yazılı beyanı. 

14 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14. maddesinde 

belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın 

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 

TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat 

mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri 

taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

15 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak 

olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır), 

16 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni, 

17 - Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme 

belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus 

bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye 

yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 

ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 

taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

G) Bu ihaleye ait tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında 

defaten ödenecektir. 

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 8350/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 7 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/120512 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0-372 259 47 94 - 84 

  Fax : 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

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

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

a) Niteliği, türü ve miktarı : Seyyar flanşlı boru 7 Kalem 

b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki 

T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar malzemeleri teknik şartnamede belirtilen gün 

içerisinde Kurumumuza teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 12.10.2014 Pazartesi - saat 15:00 

c) Dosya no : 1518050 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

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

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

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

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi, 
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j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

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

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

gereken kriterler. 

4.2.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 12.10.2015 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 8346/1-1 
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TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) KONVEYÖR  

BAND ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin adı : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Adresi : Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0-372 259 47 94 - 259 47 77 

  Fax : 0.372 253 12 73 - 251 19 00 

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

2 - İhale konusu işin nev’i :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Malzemenin Cinsi Miktarı/Metre 

  1 30" EP 5 Konveyör band   500 

  2 36" EP 5 Konveyör band 1500 

b) Teslim yeri : Konveyör bandlarının teslim yeri: TTK Genel 

Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 

Şefliğidir. 

c) Teslim tarihi  : Konveyör bantlar için 90 (Doksan) takvim gününde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 12.10.2015 - Pazartesi saat 15:00  

c) Dosya No. : 1512051 

d) İhale kayıt no : 2015/121417 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif 

kabul edilmeyecektir. (İdari Şart. Madde 20) 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

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

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de 

belirtilmiştir. 

6 - Firmalar TS EN 14973 class C1 standardına uygun olarak bu şartnamede belirtilen tip 

bandı imal edebildiğine dair akredite olmuş bir kuruluştan aldıkları belge ve/veya bilgileri teklifle 

birlikte vereceklerdir. Konveyör bantları için yapılacak deneyler TS EN ISO 22721 standardına 

ve EN ISO 14973 class C1’de belirtilen bant özelliklerine ve bu standartlara atıf yapılan diğer 

standartlara göre firma laboratuvarında Kurumumuz elemanları nezaretinde yapılacaktır. Firma 

laboratuvarında imkan olmaması durumunda testler yine Kurumumuz elemanları nezaretinde TSE 

laboratuvarında veya TURKAK tarafından akredite olmuş bir laboratuvarda yapılacaktır. 

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 12.10.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

 8347/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 16 Eylül 2015 – Sayı : 29477 

 

Contract Awarded by QCBS (AF - CEB - CB1.5A) 

Name of Project : Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 

Preparedness Project (ISMEP) TURKEY 

Project ID : AF - CEB - CB1.5A 

Contract Description : Consultancy Services for Design and Construction 

Supervision of Public Buildings in Istanbul (AF-CEB-

CB1.5A) 

Scope of Contract : The Contract covers Consultancy Services for Design and 

Construction Supervision of Public Buildings 

Duration : The duration of completion of Consultants’ Services is 1530 

days 

Publication Reference : 2014/S 128 - 229842 

Publication Date of the 

Procurement Notice : July 08th, 2014 

Contract Signature Date : September 04th, 2015 

Contract Price : 7,672,427.50 USD - (Exclusive of VAT inclusive of other 

local taxes) 

Name of the Winning 

Consultant : Koltek Müşavirlik A.Ş. (Turkey) + Uygur Mimarlık Ltd. Şti. 

(Turkey) Joint Venture 

Awarded Bidder 

Name & Address of Awarded Bidder: 

Koltek Müşavirlik A.Ş. (Turkey) + Uygur Mimarlık Ltd. Şti. (Turkey) Joint Venture 

Technical Score : 72,62 

Financial Score : 14,67 

Final Score : 87,29 

Bid Price at Bid Opening: 

(Excluding VAT) (USD) 

7,672,427.50 

Name of Evaluated Bidder(s): 

1. Consulgal - Consultores De Engenharia E Gestao S.A. (Portugal) + Tricorp Engineering 

and Consulting Corporation (Turkey) Joint Venture 

Technical Score : 61,60 

Financial Score : 12,22 

Final Score : 73,82 
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Bid Price at Bid Opening: 

(Excluding VAT) (EURO&TL) 

EURO 4,427,500.00 and TL 11,420,000.00 

Name of Evaluated Bidder(s): 

2. Koltek Müşavirlik A.Ş. (Turkey) + Uygur Mimarlık Ltd. Şti. (Turkey) Joint Venture 

Technical Score : 72,62 

Financial Score : 14,67 

Final Score : 87,29 

Bid Price at Bid Opening: 

(Excluding VAT) (USD) 

7,672,427.50 

Name of Evaluated Bidder(s): 

3. Prokon Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. (Turkey) 

Technical Score : 67,44 

Financial Score : 18,83 

Final Score : 86,27 

Bid Price at Bid Opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

15,498,650.00 

Name of Evaluated Bidder(s): 

4. Progin SpA (Italy) + Proplan Proje Yönetim ve Danışmanlık Tic. A.Ş. (Turkey) Joint 

Venture 

Technical Score : 61,78 

Financial Score : 20,00 

Final Score : 81,78 

Bid Price at Bid Opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

14,590,000.00 

Rejected Bidder(s) 

Name of Rejected Bidder(s): 

- 

Bid Price at Bid Opening: 

- 

Reason(s) for Rejection: 

- 8340/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhaleye Konu Taşınmazın; 

İl’i : İstanbul İlçesi : Beyoğlu 

Mahallesi : Pirimehmetpaşa Cadde-Sk.-Mevkii : Baçtar Sok. 

Ada : 3017 Parsel : 5 

Yüzölçümü : 223,06 m2 Hisse Miktarı : Tam 

Cinsi : Arsa Vakfı : Koca Yusuf Efendi Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği : İstanbul-Beyoğlu, Pirimehmetpaşa Mahallesi, 3017 ada, 

5 parsel üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Mevcut İmar 

Durumu-Fonksiyonu : Konut 

İhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Asgari Şartlar : 1 - Üzerinde mevcut avan projesine göre yaptırılacak 

binadan zemin kat 4 nolu, 1. Normal kat 5 ve 6 nolu, 2. 

Normal kat 8 nolu daireler, 3. Normal kat 10 numaralı 

çatı piyesli daire ve bu dairelere ilaveten 500.-TL. nakit 

paranın İdaremize verilmesi, 

  2 - İşin yüklenicisi tarafından karşılanmak üzere 

taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatın (şerh, beyan 

vb.) kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile 

uygulama projelerinin İdaremiz teknik elemanlarının 

görüşü ve onayı alınarak yüklenici tarafından 

hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin 

ve onayların alınması, taşınmaz üzerindeki yapıların 

yıkılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan 

gerekli izinlerin alınması, müteakip güvenlik önlemleri 

alınarak yapıların yıktırılması ve enkazın işyerinden 

uzaklaştırılması, alınacak bu izin ve onaylar 

doğrultusunda imalatın yapılması, her türlü güvenliğin iş 

ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması, bu 

konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat 

aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm 

bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici 

tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili 

olarak İdareden herhangi bir hak talebinde 

bulunulmaması, 

  3 - 3194 sayılı kanuna göre taşınmazdan kamuya terk 

edilmesi gereken kısım olması halinde, %40'a kadar olan 

kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın 

üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin, rayiç 

değer üzerinden hesaplaması (Ekspertizde belirlenen m2 

birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak 

yükleniciden defaten tahsil edilmesi, 

  4 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ve/veya 

ekspertize esas mimari projede belirtilen bağımsız 

bölümlerin alanlarında değişiklik olması halinde, ihale 

oranında vakfına yansıtılması, 
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  5 - Mimarlar Odasınca belirlenerek internette 

yayımlanan avan proje bedelleri hesap cetveline göre 

4.389,00 TL olarak belirlenen mimari avan proje 

bedelinin, sözleşme imzalanmadan önce yüklenicisi 

tarafından proje müellifine ödenmesi, 

  6 - Paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak tescil 

edilmesi kaydıyla, kat karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Tahmin Edilen Bedel : 1.710.500,00 - TL 

Geçici Teminat Miktarı :      51.315,00 - TL 

İhale Dokümanlarının 

(Görüleceği ve Satın alınacağı) 

Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, 

İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube 

Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

  Tlf. 0212 2518810 (Dahili: 7250) 

  e-mail : istanbul@vgm.gov.tr 

  İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli : 100,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, 

İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-

Beyoğlu/İSTANBUL 

Yeterlik için Son Müracaat 

Tarih/Saati : 07.10.2015 - 17.00 

İhale Tarih ve Saati : 12.10.2015 - 14.30 

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN; Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere 

uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) 

Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-

İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta 

Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü 

sorumlu değildir.) 

1 - YETERLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER; 

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) 

başvuru mektubu/dilekçesi, 

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

1.4) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 
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1.5) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki 

örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi, 

1.6) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin 

%10’undan az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit 

kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka 

referans mektubu, 

1.7) İş Bitirme Belgesi; Tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile 

geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi 

veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli 

adına verilen bina inşaatı işine ait Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış 

bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti veya İdarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. Ortak girişim olması halinde, her 

ortağın iş bitirme belgesi tutarı tahmin edilen bedelin en az (% 50) si tutarında olabilecektir. 

1.8) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden 

alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi 

adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış) 

1.9) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya 

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kanunu uyarınca internet 

üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması 

halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge 

aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belge. 

(Şartname eki örneğe göre alınmış) 

1.10) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne 

dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi, 

1.11) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına 

dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)beyan, 

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-4-7-8-9-11) maddelerde belirtilen belgeleri her 

ortak ayrı ayrı sunacaktır. 

3 - Yeterlik müracaat dosyası İdareye teslim edildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi 

bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - İsteklilere, ihaleden önce yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge 

verilmeyecek olup, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale 

Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan 

iade edilecektir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin 

bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun 

olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 

Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale 

Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada 

oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER; 

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) 

başvuru mektubu, 
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1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun 

olarak hazırlanmış)Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf) 

1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.6) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına 

(Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu 

veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı 

İdare hesabına(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile 

vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak 

yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu. 

1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki 

örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi, 

1.8) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik 

personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)Teknik 

personel taahhütnamesi, 

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı 

ayrı sunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 

evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif 

verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir. 

6 - Yeterlik ve/veya İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

8 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 8365/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhaleye Konu Taşınmazın; 
 

İli İstanbul İlçesi Eyüp 

Mahallesi Alibeyköy Cadde-Sk.-Mevkii Altan Sok. 

Ada 140 Parsel 5, 6, 7 

Yüzölçümü 

5 parsel = 175,00 m2  

6 parsel = 172,00 m2 

7 parsel = 178,00 m2,  

Toplam = 525,00 m2 

Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı Silahtar Abdullah Ağa 
 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği : İstanbul-Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, 140 ada, 5-6-7 parseller 

üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Mevcut İmar Durumu- 

Fonksiyonu : Konut 

İhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Asgari Şartlar : 1 - Mevcut avan projeye göre yaptırılacak inşaattan en az, 

zemin kat 8 ve 9 nolu depolu dükkanlar ile 1. normal kat 1, 2 

ve 3 nolu dairelere ilaveten 1.000.-TL’ nin vakfına verilmesi, 

  2 - Taşınmazların tevhit edilmesi, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler 

ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve 

kuruluşlardan gerekli izin, görüş ve onayların alınması ve 

alınacak bu izin, görüş ve onaylar doğrultusunda imalatın 

yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de 

dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da 

yine yüklenici tarafından karşılanması, 

  3 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilmesi 

gereken kısım olması halinde %40'a kadar olan kısmın 

bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması 

halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değeri üzerinden 

yükleniciden nakden ve defaten tahsil edilmesi, 

  4 - Taşınmazlara bitişik 140 ada, 4 parselden kaynaklanan 

tecavüzün yüklenici tarafından giderilmesi, giderilememesi 

halinde, bu kısmın ifraz edilerek vakfı adına tescil edilmesi, 

bunun da mümkün olmaması halinde, bu kısmın bedelinin, 

ekspertiz raporunda belirtilen m2 birim değerinden az 

olmamak üzere, rayiç değer üzerinden hesaplanarak 

yükleniciden nakden ve defaten tahsil edilmesi, 

  5 - Mimarlar Odası tarifesine göre belirlenen avan proje 

bedelinin, 4.550,00.- (Dörtbinbeşyüzelli) TL'yi aşmamak 

üzere, sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından 

müellifine ödenmesi, 

  6 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle 

avan projede iyileşme olması halinde ihale oranında vakfına 

yansıtılması kaydıyla, kat karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Tahmin Edilen Bedel : 2.371.000,00 - TL 



16 Eylül 2015 – Sayı : 29477 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Geçici Teminat Miktarı : 71.130,00-TL 

İhale Dokümanlarının (Görüleceği  

ve Satın alınacağı)Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü 

İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

  Tlf. 0212 2518810 (Dahili: 7250) 

  e-mail : istanbul@vgm.gov.tr. 

  İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli : 100,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu 

/İSTANBUL 

Yeterlik için Son Müracaat 

Tarih/Saati : 07.10.2015 - 17:00 

İhale Tarih ve Saati : 15.10.2015 - 10:30 

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN; Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere 

uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) 

Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim-Beyoğlu-

İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta 

Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü 

sorumlu değildir.) 

1 - YETERLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER; 

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) 

başvuru mektubu/dilekçesi, 

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

1.4) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki 

örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi, 

1.6) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %10’ undan 

az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini 

veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans 

mektubu, 
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1.7) İş Bitirme Belgesi; Tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile 

geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi 

veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına 

verilen bina inşaatı işine ait Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina 

inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti 

veya İdarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. Ortak girişim olması halinde, her ortağın 

iş bitirme belgesi tutarı tahmin edilen bedelin en az (% 50) si tutarında olabilecektir. 

1.8) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden 

alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi 

adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış) 

1.9) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya 

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet 

üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması 

halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge 

aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belge. 

(Şartname eki örneğe göre alınmış) 

1.10) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne 

dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi, 

1.11) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına 

dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan, 

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-4-7-8-9-11) maddelerde belirtilen belgeleri her 

ortak ayrı ayrı sunacaktır. 

3 - Yeterlik müracaat dosyası İdareye teslim edildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi 

bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - İsteklilere, ihaleden önce yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge 

verilmeyecek olup, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale 

Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan 

iade edilecektir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin 

bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun 

olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 

Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale 

Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada 

oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER; 

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) 

başvuru mektubu, 

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 
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1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun 

olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf) 

1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.6) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına 

(Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu 

veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı 

İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile 

vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak 

yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu. 

1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki 

örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi, 

1.8) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik 

personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik 

personel taahhütnamesi, 

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı 

ayrı sunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 

evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif 

verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir. 

6 - Yeterlik ve/veya İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

8 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 8338/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İheleye Konu Taşınmazın; 
 

İli İstanbul İlçesi Sarıyer 

Mahallesi İstinye Cadde-Sk.-Mevkii Bağlar Hilali 

Ada 380 Parsel 56-57  

Yüzölçümü 
(1.898,55 + 1.121,52) = 

3.020,07 m2 
Hisse Miktarı - 

Cinsi Arsa Vakfı 

Hazreti Halit Ferruh 

Kethüda Hüsrev Kethüda 

ve Mesihpaşa 
 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği : İstanbul-Sarıyer ilçesi, 380 Ada, 56-57 Parseller üzerine, kat 

karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Mevcut İmar Durumu- 

Fonksiyonu : Konut alanı 

İhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Asgari Şartlar  1 - 56 sayılı parsel üzerine yapılacak olan (Toplam: 5 adet) 

villalardan en az (Al - A2 - A5) nolu (3 adet) villalar ile, 57 

sayılı parsel üzerine yapılacak olan (Toplam: 3 adet) 

villalardan en az (B2 - B3) nolu (2 adet) villalara ilaveten 

50.000,00.- TL nakit paranın İdaremize verilmesi, 

  2 - Taşınmazların varsa tapu kaydındaki takyidatların 

kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama 

projelerinin İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı 

alınarak yüklenici tarafından hazırlanması, ilgili kurum ve 

kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak 

bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, her 

türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre 

sağlanması, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve 

imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere 

tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici 

tarafından karşılanması, 

  3 - 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazlardan kamuya terk 

edilmesi gereken kısım olması halinde, %40'a kadar olan 

kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde 

olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin ekspertiz 

raporunda belirtilen m2 birim değeri üzerinden yükleniciden 

defaten tahsil edilmesi, 

  4 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ve/veya 

ekspertize esas mimari projede belirtilen bağımsız 

bölümlerin alanlarında değişiklik olması halinde, ihale 

oranında vakfına yansıtılması, paylaşım dışı alanların tapuda 

ortak alan olarak gösterilmesi kaydıyla kat karşılığı inşaat 

yapım işi. 

Tahmin Edilen Bedel : 11.650.000,00.- TL 

Geçici Teminat Miktarı :      349.500,00.- TL 
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İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve  

Satın alınacağı) Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü 

İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

  Tlf. 0 212 2518810 (Dahili: 7250) 

  e-mail : istanbul@vgm.gov.tr. 

  İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli : 250,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu 

/İSTANBUL 

Yeterlik için Son Müracaat  

Tarih/Saati : 01.10.2015 - 17:00 

İhale Tarih ve Saati : 05.10.2015 - 14:30 

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN; Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere 

uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) 

Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim-Beyoğlu-

İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta 

Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü 

sorumlu değildir.) 

1 - YETERLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER; 

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) 

başvuru mektubu/dilekçesi, 

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

1.4) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki 

örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi, 

1.6) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %10’ undan 

az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini 

veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans 

mektubu, 
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1.7) İş Bitirme Belgesi; Tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile 

geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi 

veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına 

verilen bina inşaatı işine ait Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina 

inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti 

veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. Ortak girişim olması halinde, her ortağın 

iş bitirme belgesi tutarı tahmin edilen bedelin en az (%50) si tutarında olabilecektir. 

1.8) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden 

alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi 

adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış) 

1.9) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya 

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet 

üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması 

halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge 

aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belge. 

(Şartname eki örneğe göre alınmış) 

1.10) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne 

dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi, 

1.11) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına 

dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan, 

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-4-7-8-9-11) maddelerde belirtilen belgeleri her 

ortak ayrı ayrı sunacaktır. 

3 - Yeterlik müracaat dosyası İdareye teslim edildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi 

bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - İsteklilere, ihaleden önce yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge 

verilmeyecek olup, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale 

Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan 

iade edilecektir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin 

bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun 

olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 

Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale 

Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada 

oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER; 

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) 

başvuru mektubu, 

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 
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1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun 

olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf) 

1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.6) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına 

(Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu 

veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı 

İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile 

vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak 

yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu. 

1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki 

örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi, 

1.8) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik 

personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik 

personel taahhütnamesi, 

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı 

ayrı sunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 

evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif 

verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir. 

6 - Yeterlik ve/veya İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

8 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 8339/1-1 
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GAYRİMENKULLER KAT/ARSA KARŞILIĞI ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİS 

İNŞAATI YAPTIRILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Niğde İl Özel İdaresince aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkuller, ihale ilanı, ihale 

şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler çerçevesinde kat/arsa karşılığı öğrenci yurtları ve 

sosyal tesis (İslami İlimler Fakültesi) inşaatı yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır. 

ÖĞRENCİ YURDU YAPILACAK OLAN GAYRIMENKULUN: 

İLİ  : Niğde 

İLÇESİ  : Merkez 

MAHALLESİ  

VEYA KÖYÜ  : Fertek Köyü (Niğde Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi) 

CİNSİ  : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ  : 25.573,34 m² 

PAFTA NO  : - 

ADA NO  : 276 

PARSEL NO : Tevhid-ifrazdan sonra oluşacak olan ekli krokide “A” harfi 

ile gösterilen parsel  

SOSYAL TESİS YAPILACAK OLAN GAYRIMENKULUN: 

İLİ  : Niğde 

İLÇESİ  : Merkez 

MAHALLESİ VEYA  

KÖYÜ  : Fertek Köyü (Niğde Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi) 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ  : 23.426,91 m² 

PAFTA NO : ---- 

ADA NO : 276 

PARSEL NO : İfrazdan sonra oluşacak olan ekli krokide “B” harfi ile 

gösterilen parsel 

KARARININ TARİHİ  

VE NOSU  : 02.09.2015/300 

MUHAMMEN BEDEL : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 49.166.851,00-TL. 

(Kırkdokuzmilyonyüzaltmışaltıbinsekizyüzellibirtürklirası)  

GEÇİCİ TEMİNAT : İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 49.166.851,00-TL'nin 

%3'ü olan 1.475.006,00-TL. 

İHALE TARİH,  

SAAT VE YERİ : İhale 30.09.2015 Çarşamba günü saat 11:00'de Adana yolu 

üzeri 2. Km İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen Toplantı 

Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır. 

ŞARTNEMİNİN  

ALINACAĞI YER  : İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 08:00-

12:00 ve 13.00 - 17:00 saatleri arasında Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet 

Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı 

Kayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel 

İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde 

görülebilir ve 1.000,00.-TL(Bintürklirası) karşılığında satın 

alınabilir. 
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DOSYANIN TESLİMİ : İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 7. maddesine 

göre hazırlayacakları tekliflerini 30.09.2015 Çarşamba günü 

saat 11:00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu 

Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri 

Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi 

iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir. 

ASGARİ İSTENENLER: 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine, İl Encümeni’nin 02.09.2015 tarihli ve 

300 sayılı kararına istinaden;  

1 - 276 ada, “B” parsel üzerine yapılacak olan mevcut Uygulama Projeleri-1 de yer alan 

sosyal tesis (İslami İlimler Fakültesi) binasının tamamı ile 276 ada, “A” parsel üzerine yapılacak 

olan avan proje-1’de yer alan öğrenci yurtlarından A Blok 1 Nolu Bağımsız Bölümün idareye 

kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak tekliflerde, İdareye 

kalacak sosyal tesis (İslami İlimler Fakültesi) binası ile A Blok 1 nolu bağımsız bölüm dışında 

yükleniciye kalacak blok/bağımsız bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 

100.000,00-TL (Yüzbintürklirası) den başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, 

isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.) 

2 - Avan projelere göre uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan 

gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın 

yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve 

işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması. 

3 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz 

terk edilmesi. 

4 - İmar durumunda iyileşme olması veya projede artışa gidilmesi durumunda, oluşacak 

olan yeni bağımsız bölümlerden (asgari %30’u) İdare’nin belirleyeceği bölümlerin İdareye 

yansıtılarak, paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesinin kabul 

edilmesi.  

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;  

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

2 - Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, 

şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (100.000,00-TL’den az 

olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.) 

3 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

4.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.2) 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. 

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

(noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 
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5.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

6 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

7 - Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki 

TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici 

teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi, 

9 - Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı 

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.) 

(TEKNİK PERSONEL) 

 

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Mühendisi İnşaat Mühendisi veya Mimar En Az 5 Yıl Deneyimli 

1 Şantiye Mühendisi Makine Mühendisi En Az 5 Yıl Deneyimli 

1 Şantiye Mühendisi Elektrik Mühendisi En Az 5 Yıl Deneyimli 

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden 

sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak 

üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir. 

10 - İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

11 - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

13 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.10 ve 11.) 

bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

14 - Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik 

şartnameler. 

15 - İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz 

etmek suretiyle 30.09.2015 Çarşamba günü saat 11.00'de Adana yolu üzeri 2. Km İl Özel İdaresi 

Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 8386/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim üyesi alınacaktır. 
 

Fakülte Bölüm Ünvan 

Kadro 

Sayısı Aranan Kriterler 

İletişim 

Fakültesi 

Sinema 

Televizyon 

Bölümü 

Yrd. 

Doç. Dr. 
1 

Sinema, Sinema ve Televizyon veya 

Radyo - Televizyon - Sinema 

bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak ve bu anabilim dallarından 

birinde doktora yapmış olmak. 

İletişim 

Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı 

Bölümü 

Yrd. 

Doç. Dr. 
1 

Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar 

Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, 

Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya veya 

ilgili alanlarda doktora yapmış olmak ve 

oyun programlama ile 2B ve 3B oyun 

geliştirme alanında deneyim sahibi 

olmak. 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla 

İlişkiler 

Bölümü 

Yrd. 

Doç. Dr. 
1 

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, Reklamcılık ve 

Tanıtım bilim dallarından birisinde 

doktora yapmış olmak veya 

doktora tez konusu Halkla İlişkiler 

alanında olmak 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Prof. Dr. 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında doçentliğini almış olmak 

veya Tıp doktoru olmak ve Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon veya 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

alanlarından birinde doçentliğini 

almış olmak. 

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Murat 

İRTEM’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.07.2015 tarihinde 

başlanmış olup, 16.01.2016 tarihinde son bulacaktır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Metin AĞIR’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, 

süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.07.2015 

tarihinde başlanmış olup, 07.01.2016 tarihinde son bulacaktır. 

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali 

TOPAL’a Oda Disiplin Kurulu’nun 22.11.2011 gün ve 60-11 sayılı kararı ile “Meslekten 

Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 

uygulanmasına, 09.09.2012 tarihinde başlanmıştır. 

4 - Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir İsmail DÜZAĞAÇ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2015 tarihinde başlanmış olup, 05.02.2016 tarihinde 

son bulacaktır. 

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zeliha 

KURAL’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.07.2015 tarihinde 

başlanmış olup, 25.07.2016 tarihinde son bulacaktır. 

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Kurtuluş BAZU’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.08.2015 tarihinde başlanmış olup, 19.02.2016 tarihinde 

son bulacaktır. 

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zeki 

ALTAŞ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.07.2015 tarihinde 

başlanmış olup, 25.01.2016 tarihinde son bulacaktır. 

8 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Mustafa DİLAVER’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, 

süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.07.2015 

tarihinde başlanmış olup, 28.01.2016 tarihinde son bulacaktır. 

9 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mustafa 

ÇOBAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 13.05.2015 gün, 45-92-01, 58-92-02 sayılı ve 03.06.2015 95-60-04 

sayılı kararları ile üç ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, 

süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha 

önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 

06.07.2017 tarihinde başlanacak olup, cezalar 08.07.2020 tarihinde son bulacaktır. 

10 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Figen 

ÖZTÜRK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 01.04.2015 gün ve 189, 195 sayılı kararları ile iki ayrı 

“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden 

kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 22.08.2015 tarihinde başlanmıştır. 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Afrika Vakfı. 

VAKFEDENLER: Orhan Yegin, Mutlu Bozkurt. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.07.2015 tarihinde kesinleşen 05.05.2015 

tarihli ve E: 2015/72 K: 2015/208 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Afrika ile ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve diğer alanlarda 

faaliyetler yürütmek, akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak. Türkiye ile Afrika arasında tarihi, 

kültürel, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimi 

için çalışmalar yapmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000 TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin belirlediği vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8367/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Gülzari Mualla Eğitim Kültür İlim ve Araştırma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Eyyüp Fatih ŞAĞBAN, Arif GÖRPE, Devran Eğitim ve Kültür 

Derneği, Başkent Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu, Dersaadet Yayıncılık Organizasyon A.Ş. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/08/2015 tarihinde kesinleşen 22/05/2015 

tarih ve E: 2015/l 1, K: 2015/239 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türk - İslam Kültürü tarihi hakkında araştırma, inceleme yapmak, bu 

konuda yazılı, sözlü, görsel eserler hazırlamak, ülke ve ülke dışında var olan Türk - İslam 

eserlerini mevzuata uygun şartlarda alınacak izinlerle korumak, tadilatını gerçekleştirmek, bu 

eserler hakkında inceleme ve araştırma yapmak. Yine Türk - İslam düşüncesi ve sanatı ile alakalı 

araştırma, inceleme yapmak, bu konuda gerekirse merkezler kurmak, bu düşüncenin korunması, 

geliştirilmesi üzerine her türlü ilmi faaliyeti bizzat yönetmek veya var olan faaliyetlere yardımcı 

olmak. Tasavvuf düşünce tarihi, kültürü üzerinde çalışmalar yapmak, bu konuda yurtiçinde ve 

yurtdışında araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek olmak ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL (Ellibeşbin) Nakit ile Kırıkkale İli, Ballışeyh 

İlçesi, Hüseyinobası Köyü, Köyiçi Mevkii, 26 pafta, 1513 parsel sayılı, iki katlı bina, 

Ankara İli, Mamak İlçesi, Küçük Kayaş Mahallesi, 35634 ada, 8 parsel sayılı, 1 nolu 

bağımsız bölüm, 

Ankara İli, Mamak İlçesi, Kıbrıs - İmar Mahallesi, 39580 ada, 1 parsel sayılı 5443 m2 

yüzölçümlü, "arsa" vasıflı gayrimenkul, 

Ankara İli, Mamak İlçesi, Türközü Mahallesi, 5123 ada, 23 parsel sayılı, 3 nolu bağımsız 

bölüm, 

Kırıkkale İli, Kurtuluş Mahallesi, 1286 ada, 10 parsel sayılı, "arsa" vasıflı gayrimenkulün 

½ hissesi, 

Kırıkkale İli, Kurtuluş Mahallesi, 2258 ada, 12 parsel sayılı, arsa üzerindeki 5 katlı bina, 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacı Ahmet Mahallesi, Pirhüsamettin Mevkii, 231 pafta, 1210 ada, 52 parsel 

sayılı, "kagir depo" vasıflı bina. 

YÖNETİM KURULU: Eyyüp Fatih ŞAĞBAN, Fatih KÜÇÜKTİRYAKİ, Arif GÖRPE, 

Zeki HIZIRBAŞ, Gani Bahadır AKSÜS. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Devran Eğitim Kültür Derneği'ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8368/1-1 
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TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/3722 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı/TCDD Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Alsancak/İzmir  

Adresi 
Atatürk Cad. Binbaşı Fazılbey 

Meydanı No: 121/A Alsancak/İzmir  
Tel-Faks 

0 232 464 31 31/4108 

0 232 464 77 98 

Posta Kodu 35220 E-Mail 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Seydanlıoğlu İnş. Gıda San. ve Dış Tic. 

Ltd. Şti. 
Selman GÜVEN 

Adresi 
Galeria Muş İş Merkezi K. 4 No: 15 

Muş 
 

T.C. Kimlik No.  31181205236 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7660581152  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Muş Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 003061 

Oda Sicil No: 003067 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/69345 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 

No: 13 Altındağ/ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48  

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Sedat KALKAN   

Adresi   

T.C. Kimlik No. 14968966896  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
  

Ticaret Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/69345 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 

No: 13 Altındağ/ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48  

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Alper ERDEM   

Adresi   

T.C. Kimlik No. 35323345200  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
  

Ticaret Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/43)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/44)
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 46) Genel Yönetim Malî

İstatistikleri

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/9/2015 Tarihli ve 6447

Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


