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YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci
fıkrasının dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Virgülden sonraki üçüncü basamaktaki sayının beş veya daha büyük olması halinde, ikinci
haneyi artıracak şekilde yukarı yuvarlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin
sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Virgülden sonraki üçüncü basamaktaki sayının beş veya daha büyük olması halinde, ikinci
haneyi artıracak şekilde yukarı yuvarlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/11/2013 28813

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/5/2014 29011

2- 23/1/2015 29245

3- 27/3/2015 29308

4- 13/7/2015 29415

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2011 28023

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/9/2011 28065
2- 13/8/2012 28383
3- 25/11/2015 29543
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/7)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/33) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturması sonucunda alınan
kesin önlem kararının yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
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
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ABD: Amerika Birleşik Devletlerini, 
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Cargill: Cargill Cotton Business Unit of Cargill Inc firmasını,
ç) CFTC: ABD Emtia Vadeli Kontratları Takas Kurumunu,
d) DTÖ ADA: Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşmasını,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
g) IFRS: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını,
ğ) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu, 
h) LDC: LD Commodities Cotton LLC firmasını,
ı) NCC: Amerikan Ulusal Pamuk Konseyini, 
i) Noble: Noble Americas Resouces Corporation firmasını,
j) Staple: Staple Cotton Cooperative Association firmasını,
k) TEPGE: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğünü,
l) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
m) US GAAP: ABD’nin Genel Olarak Kabul Edilmiş Muhasebe Kurallarını,
n) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
o) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 4 – (1) ABD menşeli “karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk” için

18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/33) ile Bakanlık tarafından re’sen başlatılan dam-
ping soruşturması tamamlanmıştır.
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(2) ABD Tarım Bakanlığı ve ABD Ulusal Pamuk Konseyi nihai bildirime sunmuş ol-
dukları görüşlerde, DTÖ ADA’nın 5.6 ncı maddesi hükümlerince soruşturmaların sadece özel
durumlarda damping, zarar ve illiyet bağı ile alakalı yeterli belge ve bulgular olması halinde
re’sen açılabileceğini; ancak, soruşturmanın açılmasına temel teşkil eden inceleme raporunun
gizli olmayan özetinde bu anlamda bir değerlendirmenin olmadığını iddia etmişlerdir.

(3) Damping soruşturmaları, normal şartlarda şikâyetçi yerli üreticiler tarafından usu-
lüne uygun bir başvuru sonucu yapılan değerlendirme neticesinde açılmaktadır. Ancak, ticarete
konu olan lifli pamuk piyasasının çok küçük firmalar tarafından teşekkül eden parçalı ve da-
ğınık yapısı Genel Müdürlüğün re’sen bir değerlendirme yapmasına yol açmıştır. Piyasanın bu
yapısı DTÖ ADA’nın öngördüğü özel durum şartını sağlamaktadır. Nitekim soruşturma açıl-
dıktan sonra Genel Müdürlük pamuk piyasasının parçalı yapısına rağmen YÜD verilerinin der-
lenmesi adına “Yerli Üretici Soru Formu” hazırlamış ve YÜD firmalarıyla paylaşmıştır. Ancak,
buna rağmen sınırlı sayıda firma Genel Müdürlük ile işbirliğine gelmiştir. Bu şekilde yapılan
değerlendirme sonucu damping, zarar ve illiyet bağına yönelik soruşturma açılmasına elverecek
ölçüde tespitler yapılmıştır. Söz konusu tespitlerin yer aldığı inceleme raporunun damping, za-
rar ve illiyet bağı hakkındaki tespitlerinin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-
rıntıda hazırlanan gizli olmayan özeti ise soruşturmanın açılmasını müteakip tüm ilgili taraflarla
paylaşılmıştır. 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit

edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve anılan
ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılarına iletilebilmesini teminen soruşturmaya konu ülkenin
Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. 

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, Genel Müdürlük tarafından yapılan incele-
menin gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi veril-
miştir. 

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37
gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılan-
mıştır.

(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yapan ithalatçı firmalardan 75’i soru formunu
cevaplandırmış olup yanıtları incelenmiştir. 

(5) Soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan hiçbiri kendilerine
gönderilmiş olan soru formuna cevap vermemiştir. Buna mukabil, soruşturma konusu ürünün
ticaretini yapan 25 adet tacir firma, kendilerine gönderilmiş olan tacir soru formunu cevapla-
yarak Genel Müdürlüğe göndermişlerdir.

(6) Soruşturma konusu ürünün ABD’de yerleşik hiçbir üretici ihracatçısının soru for-
muna yanıt vermemesi ve tacir firmaların damping marjı hesaplaması için yeterli bilgi ve belge
sunmadıkları anlaşıldığından soru formuna cevap vermiş tacir firmalardan ek bilgi ve belgeler
talep edilmiştir. Buna yönelik hazırlanan soru formu, 10/4/2015 tarihinde taraflarla paylaşılmış
ve tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca,
ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(7) Ek soru formuna 25 adet tacir firma yanıt vermiştir. Bu firmalardan Memtex Cotton
Marketing LLC firması damping marjı hesabı için gerekli verileri süresi içinde sunmamıştır.
San Joaquin Valley Cotton Growers Association firması ise süresi içinde soru formu cevaplarını
göndermemiştir. Her iki firma da Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca işbirliğine gelmemiş
olarak addedilmiştir. 

(8) Öte yandan, ek soru formuna cevaplarını gönderen Olam Cotton (USA) ve Olam
International Limited firmalarının ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Benzer bir ilişki ek soru
formuna cevaplarını gönderen LD Commodities Cotton LLC ve Louis Dreyfus Commodities
Suisse S.A. firmaları arasında da tespit edilmiştir. 
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(9) Ek soru formuna cevap veren tacir firmaların sayısının çok fazla olması nedeniyle
damping marjı hesabında Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümlerince örnekleme yoluna gi-
dilmiştir. Örneklemeye, soru formuna cevap veren tacir firmalar arasından Türkiye’ye ihracatı
miktar bazında sırasıyla en çok olan LDC, Noble, Cargill ve Staple firmaları dâhil edilmiştir.
Bahse konu örneklemeye ilişkin bildirim ilgili taraflara 8/7/2015 tarihinde gönderilmiş ve ta-
rafların mutabakatı sağlanarak örnekleme yoluna gidilmiştir. 

(10)  Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca ilgili taraf kabul edilen soruşturma ko-
nusu ürünün üretici veya ihracatçılarından oluşan meslek kuruluşlarından Adana Sanayi Odası,
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Denizli Sanayi Odası, Denizli Sanayici,
Tüccar ve İşadamları Platformu, Denizli İhracatçılar Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri, Gaziantep
Sanayi Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazır Giyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği soruşturma ile ilgili
görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak iletmişlerdir. İlaveten, ABD’de yerleşik ihracatçıları
temsilen NCC ve ABD Tarım Bakanlığı soruşturmaya ilişkin görüşlerini yazılı olarak Genel
Müdürlüğe iletmişlerdir.

(11) Soruşturma konusu ürünün yerli üreticilerini tespit etmek amacıyla Antbirlik Pa-
muk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü,  S.S. Çukurova Pamuk,
Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği gibi çiftçi kooperatifleriyle İzmir Ticaret Borsası’na bildi-
rimde bulunulmuştur. Söz konusu kurumlardan gelen geri dönüşlere göre Akdeniz’de bulunan
5 adet pamuk kooperatifi ve Ege’de bulunan 7 büyük çırçır tesisine YÜD’ün ekonomik gös-
tergelerini temin etmek üzere “Yerli Üretici Soru Formu” gönderilmiştir. Ancak, bahse konu
firmalardan yalnızca biri soru formuna cevap göndermiştir. 1 üreticinin verileri, Yönetmeliğin
18 inci maddesinde geçen YÜD tanımına uymadığından, YÜD’e ilişkin veriler TÜİK, Ulus-
lararası Pamuk Danışma Kurulu, TEPGE, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Pamuk Konseyi raporlarından derlenmiştir. İncelemede kütlü
pamuk üretimine ilişkin veriler yerine dış ticarete konu olan pamuk lifi verileri kullanılmıştır. 

(12) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve
değerlendirmeleri içeren nihai bildirim raporu 9/2/2016 tarihinde ABD’nin Ankara’daki Bü-
yükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan tacir firmalara, ithalatçı/kullanıcılara,
ithalatçı/kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşlarına ve yerli üreticileri temsil eden koope-
ratifler ve meslek kuruluşları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletilmiştir. Tüm ilgili
taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır. 

(13) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü
olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 24/2/2016 tari-
hinde kamu dinleme toplantısı ve 25/2/2016 tarihinde firma özel dinleme toplantıları düzen-
lenmiştir. 

(14) Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerince ilgili taraflarca sözlü olarak payla-
şılan bilgiler, yazılı olarak sunulmaları halinde Genel Müdürlükçe dikkate alınmaktadır. Bu
kapsamda, tüm ilgili taraflardan 18 ithalatçı/kullanıcı firma, 7 tacir firma, ABD Tarım Bakan-
lığı, NCC, ABD Tarım Ürünleri (Tütün, Pamuk ve Yer Fıstığı Ticareti) Teknik Danışma Kurulu,
ABD Kuzey Karolayna Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı, Uludağ Hazır Giyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri, Antbirlik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği Genel Müdürlüğü,  S.S. Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nihai bildirim ve dinleme toplantılarına yönelik görüş-
lerini yazılı olarak Genel Müdürlüğe iletmişlerdir. 
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(15) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-
lenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara 9/2/2016
tarihinde yayımlanan nihai bildirim raporunda yer verilmiştir. NCC’nin nihai bildirime sunmuş
olduğu görüşlerde, nihai bildirim raporunda NCC’nin Bakanlığa daha önce sunmuş olduğu id-
diaların yer almadığı ve bu durumun DTÖ ADA’nın 6.9 uncu maddesine aykırı bir şekilde ken-
dilerine savunma fırsatının sunulmadığı sonucunu doğurduğu iddia edilmiştir. DTÖ ADA’nın
6.9 uncu maddesinde soruşturmayı yürüten yetkili idarelerin nihai bir belirleme yapılmadan
önce, kesin önlemlerin uygulanıp uygulanmayacağı kararının esasını oluşturan ve incelenmekte
olan birinci derecede önemli gerçekleri ilgili tüm taraflara bildirmesi gerektiği ve bu bildirimin
tarafların menfaatlerini savunmalarına olanak tanıyacak şekilde yeterli süre içinde yapılması
gerektiği hükmü amirdir. Genel Müdürlük ise bu şekilde hazırlamış olduğu nihai bildirimi tüm
ilgili taraflara kendilerini savunması için yeterli olanak sağlayacak şekilde gerekli süreleri gö-
zeterek yayımlamış DTÖ ADA’nın 6.9 uncu maddesinde yer alan yükümlülüğünü yerine ge-
tirmiştir. Söz konusu nihai bildirimde, NCC’nin ve diğer tüm ilgili tarafların soruşturmaya iliş-
kin görüşlerinden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına yer verilmiştir.

(16) Bu Tebliğde ise nihai bildirimde ele alınan görüş ve iddialara ek olarak tarafların
nihai bildirim sonrasında Genel Müdürlüğe iletmiş olduğu görüşlerin soruşturma kapsamında
değerlendirilebilecek olanlarına da yer verilmiştir. 

(17) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün
ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuş ve talep geldiğinde ilgili taraflarla pay-
laşılmıştır. ABD Tarım Bakanlığı ve NCC nihai bildirime sunmuş oldukları görüşlerde, ilgili
tarafların soruşturma kapsamında sunduğu bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshalarının diğer
ilgili taraflarla Bakanlık tarafından paylaşılmadığı, taraflarla paylaşılan gizli olmayan özetlerin
ise tarafların savunma yapmasını kolaylaştıracak nitelikte yeterli ölçüde ve anlaşılır şekilde
bilgi içermediğini iddia etmişlerdir. Tarafların soruşturma boyunca sunmuş olduğu tüm bilgi
ve belgelerin gizli olmayan nüshaları taraflardan talep edenlerle paylaşılmıştır. Nitekim soruş-
turma kapsamında ihracatçı firmaları yasal olarak temsil eden avukatlık/danışmanlık firmaları
ile gizli olmayan özetler paylaşılmıştır. Paylaşımlara ilişkin tutanaklar soruşturma dosyasında
muhafaza edilmektedir. Gizli olmayan özetlerin bir kopyasını tedarik eden söz konusu avukatlık
firmalarından bir tanesinin NCC’yi de temsil ettiği Genel Müdürlüğe resmi olarak bildirilmiştir.
ABD Tarım Bakanlığı yetkilileri ise soruşturma boyunca gizli olmayan özetleri görmek iste-
diklerine ilişkin herhangi bir talebi Genel Müdürlüğe iletmemiştir. DTÖ ADA’nın 6.5 inci mad-
desinde soruşturmayı yürüten yetkili idarelerin gizli bilgi veren ilgili taraflardan bu bilgilerin
gizli olmayan özetlerini vermelerini istemeleri gerektiği hükmü amirdir. Benzer bir ifade de
Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında şu şekilde geçmektedir: “Gizlilik kaydıyla
bilgi veren tarafın, bu bilgilerin gizli olmayan bir özetini vermesi gerekir. Gizli olmayan özet,
esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır”. Genel Mü-
dürlük tüm ilgili taraflara konuya ilişkin bildirimi soruşturmanın açılışına yönelik İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/33)’in 6 ncı maddesinin yedinci
fıkrasında şu şekilde duyurmuş ve DTÖ ADA’nın 6.5 inci maddesi gereği yükümlülüğünü ye-
rine getirmiştir:

“Soruşturma süresince, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde giz-
lilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli ol-
mayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır.
İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler.
Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belir-
tilmesi gerekir.”

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde ABD’de yerleşik örnek-

lemeye dâhil edilen tacir firmalar nezdinde 12-18/11/2015 tarihlerinde yerinde doğrulama so-
ruşturmaları gerçekleştirilmiştir.
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Soruşturma dönemi ve zarar inceleme dönemi
MADDE 7 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-30/9/2014 tarihleri arası soruştur-

ma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme
için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.

(2) ABD Tarım Bakanlığı ve NCC, zarar inceleme döneminin inceleme raporunda
1/1/2011-31/12/2013 dönemi olarak tanımlandığını; ancak, nihai bildirim raporunda söz konusu
dönemin bilinçli bir şekilde 1/1/2012-31/12/2014 dönemi olarak belirlendiğini ve 2011 yılının
zarar inceleme döneminden çıkarılması sonucunda ABD menşeli ithalattaki mutlak ve nispi
artış oranının olması gerekenden daha yüksek çıktığını iddia etmişlerdir. Anti-Damping Uy-
gulamaları Komitesinin damping soruşturmalarında veri toplama dönemine ilişkin 5/5/2000
tarihli tavsiye kararının 1(a) maddesinde, damping soruşturmalarına ilişkin veri toplama dö-
neminin en az 6 aylık normalde ise 12 aylık ve soruşturmanın açılışına mümkün olan en yakın
verileri içermesi gerektiği; 1(c) maddesinde ise zarara ilişkin verilerin normal şartlarda en az
üç yıllık dönemi içermesi gerektiği tavsiye edilmiştir. Soruşturmanın açılış aşamasında her ne
kadar 2011-2013 dönemi zarar incelemesinde kullanılmış olsa da tüm ilgili taraflara gönderilen
soru formlarında 2012-2014 dönemine ilişkin veri talep edilmiştir. Soruşturmanın nihai bildirim
aşamasına gelene kadar da tacir veya ithalatçı/kullanıcı firmalardan soru formlarında yer alan
dönemlere ilişkin herhangi bir şikâyet ve/veya öneri gelmemiştir. Soruşturma dönemi belirle-
nirken mevzuat çerçevesinde ve bahsi geçen tavsiye kararı dikkate alınarak soruşturmanın
açılış tarihine en yakın dönem olan 1/1/2014-30/9/2014 dönemi esas alınmıştır. Zarar inceleme
döneminde ise mevzuat hükümleri ve söz konusu tavsiye kararı dikkate alınarak eğilim analizi
yapılmasına da imkân tanıyacak şekilde soruşturma dönemini de kapsayan üç yıllık bir dönem
esas alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün, 52.01 GTP altında sınıflandırılan “karde

edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk”tur.
(2) Pamuk, hasat edilen ürünü işleyen çırçır sanayii, lifi ile tekstil sanayii, çekirdeği ile

yağ ve yem sanayii ve linteri ile de kâğıt sanayii için stratejik önem taşıyan bir ürün konumun-
dadır. Pamuk çekirdeğinden elde edilen yağ, petrole alternatif olarak biyodizel üretiminde de
hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunların yanında nüfus artışı ve yaşam standardının yük-
selmesi, pamuk bitkisine olan talebi de artırmaktadır. Dünyada az sayıda ülke ekolojisinin pa-
muk tarımına elverişli olması nedeniyle, dünya üretiminin büyük bölümü Türkiye’nin de içinde
bulunduğu az sayıda ülke tarafından üretilmektedir.

(3) Pamuk bitkisinin kozasının içinde bulunan çekirdekler pamuk lifleriyle kaplıdır. Bu
liflerin esas unsuru selüloz olup üzerleri mumlu bir madde ile kaplıdır. Bunların dış yüzeyleri
düzgün ve doğal; renkleri beyaz, sarımtırak veya hatta kahverengimsi veya kırmızımsıdır. Ko-
zalar olgunlaşıp az veya çok genişçe açıldığında hasat edilirler. 

(4) Pamuk bitkisi esas olarak tekstil sanayiinin temel hammaddelerinden olan pamuk
lifi elde etmek için üretilmektedir. Bununla beraber, yukarıda da izah edildiği üzere, tarladan
toplanan ham ürün, içerisinde çekirdekleri ve çekirdeklerin dışını kaplayan lifi bulunduran
koza halindedir. Pamuğun bu hali “kütlü pamuk” olarak tanımlanmaktadır. Kütlü pamuğun
tekstilde kullanılabilir hale gelmeden önce çekirdeklerinden ve toprak, bitki sapı gibi diğer dış-
sal atıklardan arındırılması gerekmektedir. Bu amaçla kütlü pamuk çırçırlama işlemine tabi tu-
tulmaktadır. Çırçır tesislerinde çekirdeklerin etrafındaki lifler ayıklanırken, bu işlemin sonu-
cunda çiğit olarak da bilinen pamuk tohumu ve çırçır atığı ortaya çıkmaktadır. Pamuk çekir-
deklerinin etrafındaki nispeten kısa lifler ise linter olarak bilinen ve kâğıt endüstrisinden sa-
vunma sanayiine kadar kullanım alanı olan ürünün üretilmesinde kullanılmaktadır.
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(5) Sahip olduğu lifin fiziki özelliklerine göre pamuklar çeşitli kategorilerde sınıflan-
dırılmaktadır. Lif uzunluğu 19 ila 24,6 mm arasında değişen pamuklar kısa lifli olarak adlan-
dırılmaktadır. Kısa boylu ve sert liflere sahip olduklarından ve yaylanma (eski haline gelme)
özellikleri fazla olduğundan daha çok yatak, yorgan ve şilte gibi ürünlerin dolgu malzemesi
olarak kullanılmaktadır. Lif uzunluğu 24,6 ila 28,5 mm arasında değişen pamuklar orta lifli
olarak sınıflandırılmaktadır. Lif uzunluğu 28,5 ila 34,9 mm arasında değişen pamuklar ise uzun
lifli pamuklardır. Yerli üretimi yapılan tescilli pamuk çeşitlerinin %98’ini orta uzun lifli Gossypium
Hirsutum türü çeşitler, %2’sini ise yerli olarak tanımlanan kapalı koza tipindeki çeşitler teşkil
etmektedir. Lif uzunluğu 34,9 mm’den fazla olan pamuklar ise çok uzun lifli pamuklar olup
dünyada çok sınırlı olarak üretilebilmektedir. Lif uzunluğu pamuğun sınıflandırılmasındaki en
önemli ölçüttür. Lif uzunluğu haricinde pamuğun rengi, su geçirgenliği, elyaf mukavemeti ve
elyafın içindeki yabancı madde oranı da pamuğun kalitesini ve fiyatını etkileyebilen unsurlar
arasındadır.

Benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye pi-

yasasında satılan pamuğun teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibariyle benzer
özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü
maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir. 

(2) NCC nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerde, inceleme raporunda yer alan bil-
gilerde ABD menşeli upland tipi pamukların orta lifli pamuk olarak, Türkiye’de yetişen pa-
mukların ise uzun lifli pamuklar olarak beyan edildiğini; ancak, nihai bildirim raporunda Tür-
kiye’de yetişen pamukların orta-uzun lifli olarak sınıflandırıldığını, bu durumun tutarsızlık ola-
rak algılandığını iddia etmiştir. Bilindiği üzere inceleme raporundaki tespitler soruşturma açı-
lışından önce yapılmaktadır. Soruşturma açılışında eldeki verilere göre yapılan değerlendirme,
soruşturma esnasında tüm taraflardan toplanarak doğrulanan bilgi ve bulgularla desteklenen
değerlendirmeler nihai bildirim raporunda ilgili taraflara ve kamuoyuna ilan edilmektedir. Ya-
pılan değerlendirmeler neticesinde, nihai bildirim raporunda, soruşturma esnasında yapılan tes-
pitlere dayanarak Türkiye’de üretilen pamukların orta-uzun elyaflı olduğu bilgisi tüm ilgili ta-
raflarla paylaşılmıştır. Aynı şekilde, soruşturma esnasında işbirliğinde bulunan tacir firmaların
verilerinden ABD menşeli pamuğun elyaf uzunluğunun ağırlıklı olarak orta-uzun lifli şeklinde
sınıflandırıldığı görülmüştür. Öte yandan, pamuğun lif uzunluğu önemli bir kıstas olmasına
rağmen benzer ürün tespiti için tek başına yeterli değildir. Nihai bildirimin 7 nci maddesinde
ifade edildiği üzere soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve iç piyasada satışı
yapılan ürünün teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanı itibariyle benzer özelliklere
sahip olduğu anlaşılmış ve benzer ürün tespiti DTÖ ADA’nın 2.6 ile Yönetmeliğin 4 üncü mad-
desine uygun şekilde yapılmıştır. Nihai bildirim sonrası dile getirilen yeni iddialar da Yönet-
meliğin 4 üncü maddesi kapsamında yapılan benzer ürün değerlendirmesine halel getirmemek-
tedir.

(3) 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 ve
karşılığı eşya tanımıdır.

(4) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 10 – (1) 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında ek soru formuna cevap veren

tacir firmaların sayısının çok fazla olması nedeniyle damping marjı hesabında Yönetmeliğin
27 nci maddesi hükümlerince örnekleme yoluna gidildiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, ör-
neklemeye dahil edilen LDC, Noble, Cargill ve Staple firmaları için soruşturma dönemine yö-
nelik damping marjı hesabı yapılmıştır.
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(2) Örnekleme içinde yer alan tacir firmalar için yapılan damping marjı hesaplarında
soruşturma konusu ürünün tacir firmalar tarafından yapılan iç piyasa satış fiyatları ile Türkiye’ye
olan ihracat fiyatları karşılaştırılmış; üretim maliyeti de ürünün ambar çıkış maliyeti olarak
esas alınmıştır.  

Temsil testi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, örneklemeye dâhil

işbirliğine gelen tacir firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde
kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uy-
gulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini
veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul
edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir. 

Normal ticari işlem testi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, örneklemeye

dâhil işbirliğine gelen tacir firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tes-
pitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem
testi uygulanmıştır. 

(2) Buna göre normal değer;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama

birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının

%80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm
iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca
kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,

belirlenmiştir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama bi-

rim maliyetinin altında olması halinde, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlem-
lerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş nor-
mal değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 13 – (1) Örneklemeye dâhil işbirliğine gelen tacir firmalar için Yönetmeliğin

5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, men-
şe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar
tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş normal değer
MADDE 14 – (1) Oluşturulmuş normal değer, firmalardan temin edilen benzer ürünün

tedarik maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ve finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı
maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edi-
len ağırlıklı ortalama kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

(2) NCC ile tacir firmalardan LDC, Noble ve Staple nihai bildirim raporuna sunmuş
oldukları görüşlerde vadeli işlem piyasaları aracılığıyla fiyat riskinden korunma aracının
(hedging) tacir firmaların pamuk satış maliyetini etkileyen bir unsur olduğunu, maliyetleri
etkileyen bir unsur olarak firmaların gelir tablosu, bilanço ve benzeri finansal tablolarında bu
işlemlerin etkisinin gösterildiğini, bunun gerek IFRS gerekse de U.S. GAAP gereğince finansal
tablolarda yer alması gereken bir maliyet unsuru olduğunu, DTÖ ADA’nın 2.2.1.1 inci maddesi
ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereği damping marjı hesabında kullanılacak olan maliyetlerin
normal olarak ihracatçı ülkenin kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olması hükmünce
bu tür maliyetlerin yani vadeli işlem piyasaları yoluyla fiyat riskinden korunma aracından elde
edilen net gelirlerin soruşturma konusu ürünün satış maliyetini düşürücü bir unsur olarak dik-
kate alınması gerektiğini iddia etmişlerdir. 
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(3) Noble firması nihai bildirime sunmuş olduğu görüşte fiyat riskinden korunma ara-
cının yüksek miktarlarda fiziksel satışların ise nispeten düşük miktarlarda yapıldığını, bir vadeli
kontratın birden fazla fiziksel satışla ilgisi olabileceğini, fiziksel karşılığı olmayan spekülatif
alım ve satımlarla fiziksel karşılığı olan fiyat riskinden korunma amaçlı alım ve satımların bir-
birinden ayrılmasının mümkün olmayacağını belirtmiştir. LDC ve Staple firmaları ise kendi
firmalarının ABD Emtia Vadeli Kontratları Takas Kurumu tarafından bona fide tacir olarak sı-
nıflandırıldıklarını, bu tür tacirlerin vadeli işlem piyasalarında fiziksel pamuk pozisyonlarını
aşamayacak şekilde takas yapabileceklerini ve fiziksel pozisyon ile takas durumunun CFTC
tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini ifade etmiştir. LDC firması fiziksel pamuk satışlarıyla
vadeli kontrat alım-satımlarının birbiriyle eşleştirilemeyeceğini, gün içinde gerçekleştirilen fi-
ziksel alım-satımların ilk giren ilk çıkar yöntemiyle vadeli kontratlarla dengelendiğini, dola-
yısıyla fiziksel pamuk satışlarıyla vadeli kontratların eşleştirilmesinin gerekli olmadığını zaten
mümkün de olmadığını ifade etmiştir.  

(4) Tacir firmalardan Cargill’in nihai bildirim sonrası Genel Müdürlüğe sunmuş olduğu
görüşlerde ise vadeli işlem piyasaları yoluyla fiyat riskinden korunma aracı nedeniyle elde edi-
len fayda veya zararın damping marjı hesaplamalarıyla ilişkisiz olmasından dolayı firmanın
bu tür bir ayarlama talep etmediği; fiziksel pamuk ticaretindeki fiyatlandırmanın firmalar ta-
rafından piyasa koşullarına göre kararlaştırıldığı; vadeli piyasalardaki işlemlerin tamamen fi-
nansal işlemler olduğu; bu tür işlemlerin pamuk ihracatçılarının ana faaliyetlerinden tamamen
farklı, ancak bu faaliyetlerin riskini azaltmaya dönük işlemler olduğu; bu tür işlemlerden elde
edilen kârları fiziksel pamuk satışının bir maliyet unsuruymuş gibi göstermenin maliyetleri
gerçek olmayan bir şekilde düşüreceği, bu durumun da mevcut dampingi gizleyebileceği; vadeli
işlem piyasalarından elde edilen net kâr ya da zararın IFRS ya da US GAAP kurallarınca fir-
maların mali tablolarında kaydedilmesinin bu unsurların damping hesaplamalarında kullanıl-
masını gerektirmediği ifade edilmiştir.

(5) Genel müdürlükçe damping marjı hesabı yapılmış olan firmalara gönderilen firma
özel nihai bildirimlerinde, bu tür maliyetlerin damping marjı hesaplamalarında kullanılmadığı
ve bunun nedenleri olarak vadeli kontratların fiziksel pamuk satışlarıyla eşleştirilememesi ve
finansal tablolarda gösterilen fiyat riskinden korunmaya ilişkin net fayda veya zararın fiziksel
pamuk satışlarıyla ilişkisi olmayan ve sadece finansal bazı spekülatif hareketler sonucu elde
edilmiş fayda veya zararları da kapsayabilecek olması gösterilmiştir. Nihai bildirim sonrası ya-
pılan değerlendirme sonucu, pamuk fiyatındaki dalgalanmadan kaynaklanan fiyat riskinden
korunma amacıyla vadeli işlemler piyasasında yapılan işlemlerin fiziksel pamuk alım-satımın-
daki maliyetleri ya da fiyatlandırmayı etkilemediği; bu tür işlemlerin fiziksel pamuk satışıyla
ilintili olmasına rağmen doğrudan işlem bazında satışlarla ilişkilendirilemediği; bu tür işlem-
lerin fiziksel pamuk pozisyonunun dışına da çıkılabilerek spekülatif ve takas kârı amaçlı bir
şekilde de gerçekleştirilebildiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, her ne kadar tacir firmaların genel
finansal durumunu yansıtması bakımından bu tür işlemlerden elde edilen net kâr firmaların
mali tabloları içerisinde IFRS ve US GAAP kuralları gereği gösterilse de DTÖ ADA’nın 2.2.1.1
ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerince bu tür işlemlerden elde edilen fayda fiziksel pa-
muk satışının bir maliyet unsuru olarak değerlendirilmemiş ve damping marjı hesaplamalarında
vadeli işlem piyasalarında fiyat riskinden korunmaya yönelik işlemlerden elde edilen fayda
dikkate alınmamıştır.

İhraç fiyatının belirlenmesi 
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, ihraç fiyatı, örnekleme dâ-

hilindeki tacir firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esa-
sında belirlenmiştir. 

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

ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde ambardan çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada
karşılaştırılmıştır.

17 Nisan 2016 – Sayı : 29687                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştır-
masını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme
masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, indirim, geri ödeme, banka masrafları, fiziksel
farklılıklar gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

(3) Cargill firması nihai bildirim raporu sonrası Genel Müdürlüğe sunmuş olduğu gö-
rüşlerde, oluşturulmuş normal değer hesabında ihracat satışlarını yansıtan bir oranın kullanıl-
ması gerektiğini iddia etmiştir. İlaveten, firma damping marjı hesabında dikkate alınan kalite
farklılıklarını yansıtan bir ayarlamanın iç piyasa satışlarında dikkate alındığını ancak ihracat
satışlarında dikkate alınmadığını ifade etmiştir. Yapılan inceleme sonucu, nihai bildirim aşa-
masında hesaplanan Cargill firmasına ait damping marjında ayarlama olarak kabul edilen kalite
farklarını yansıtan ayarlama, nihai damping marjı hesabında kabul edilmemiş ve konuya ilişkin
gerekçeleri içeren firma özel nihai bildirimi firmaya gönderilmiştir. İlaveten, firmanın yerinde
doğrulama esnasında Genel Müdürlüğe sunduğu maliyet tablolarında sadece Türkiye’ye satış-
ları olan ürün tiplerinin satış, genel ve idari giderlerinin iç piyasada oluşan maliyetleri yansıt-
ması gerektiği gerek firmaya gönderilen soru formlarında gerekse de yerinde doğrulama esna-
sında firmaya iletilmiştir. Firma tarafından bu şekilde hazırlandığı kabul edilen ve Genel Mü-
dürlük tarafından yerinde doğrulama esnasında doğrulaması yapılan veriler kullanılarak dam-
ping marjı hesaplanmıştır. Firmanın bu şekilde temin edilen verilerle hesaplanan damping mar-
jına ilişkin değişiklik yapılması talebi DTÖ ADA’nın 6.14 üncü maddesi de göz önüne alınarak
uygun görülmemiştir.

(4) LDC firması nihai bildirim raporu sonrası Genel Müdürlüğe sunmuş olduğu görüş-
lerde, oluşturulmuş normal değer hesabında sadece Türkiye’ye satışı olan ürün tiplerinde kul-
lanılan satış, genel ve idari giderlerin iç piyasa şartlarını yansıtması gerektiğini iddia etmiştir.
Firmanın maliyet tabloları Genel Müdürlüğe sunulmadan önce sadece Türkiye’ye satışları olan
ürün tiplerinin satış, genel ve idari giderlerinde iç piyasayı yansıtan bir değer kullanılması ge-
rektiği gerek firmaya gönderilen soru formlarında gerekse de yerinde doğrulama esnasında Ge-
nel Müdürlük tarafından firmaya iletilmiştir. Firma tarafından bu şekilde hazırlandığı kabul
edilen ve Genel Müdürlük tarafından yerinde doğrulama esnasında doğrulaması yapılan veriler
kullanılarak damping marjı hesaplanmıştır. Firmanın bu şekilde temin edilen verilerle hesap-
lanan damping marjına ilişkin değişiklik yapılması talebi DTÖ ADA’nın 6.14 üncü maddesi
de göz önüne alınarak uygun görülmemiştir.

(5) Noble firmasının nihai bildirim raporu sonrası Genel Müdürlüğe sunmuş olduğu
görüşlerde, fiziksel farklılıkları yansıtan bir ayarlamanın damping marjı hesabında dikkate alın-
ması gerektiği ile oluşturulmuş normal değer hesabında sadece Türkiye’ye satışı olan ürün tip-
lerinde kullanılan satış, genel ve idari giderlerin iç piyasa şartlarını yansıtması gerektiği iddia
edilmiştir. Firmanın fiziksel farklılıkları yansıttığı ayarlamadaki yönteme ilişkin doğrulanabilir
nitelikte bir belge sunulamadığından, söz konusu ayarlama damping marjı hesabında kullanıl-
mamıştır. İlaveten, firmanın maliyet tabloları Genel Müdürlüğe sunulmadan önce sadece
Türkiye’ye satışları olan ürün tiplerinin satış, genel ve idari giderlerinde iç piyasayı yansıtan
bir değer kullanılması gerektiği gerek firmaya gönderilen soru formlarında gerekse de yerinde
doğrulama esnasında Genel Müdürlük tarafından firmaya iletilmiştir. Firma tarafından bu şe-
kilde hazırlandığı kabul edilen ve Genel Müdürlük tarafından yerinde doğrulama esnasında
doğrulaması yapılan veriler kullanılarak damping marjı hesaplanmıştır. Firmanın bu şekilde
temin edilen verilerle hesaplanan damping marjına ilişkin değişiklik yapılması talebi DTÖ
ADA’nın 6.14 üncü maddesi de göz önüne alınarak uygun görülmemiştir.

(6) Staple firmasının nihai bildirim raporu sonrası Genel Müdürlüğe sunmuş olduğu
görüşlerde kendilerine sunulan firma özel nihai bildirimde vadeli piyasalar aracılığıyla fiyat
riskinden korunma aracına ilişkin ayarlamaların marj hesabında dikkate alınmadığının ifade
edildiğini; ancak, bu tür bir ayarlamanın maliyette dikkate alındığını, bu ayarlamanın dikkate
alınmayarak tutarlılık sağlanabileceği iddia edilmiştir. Yapılan inceleme sonucu, Staple firma-
sının bu görüşünü destekleyici doğrulanabilir belgeler sunması nedeniyle söz konusu ayarlama
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talebi haklı görülmüş ve fiyat riskinden korunma aracına ilişkin ayarlamalar marj hesabından
çıkarılmıştır. İlaveten, Staple firması, firmanın iç piyasa satışları ile Türkiye’ye satışları ara-
sındaki borsanın ağırlıklı ortalama fiyat tabanı farkları, ambarlama maliyetleri arasındaki farklar
ve kalite farklarını yansıtan ayarlamalar talep etmiştir. Ancak, soruşturmanın bu aşamasında
firma bu ayarlamalara ilişkin doğrulanabilir nitelikte destekleyici belgeler sunmamıştır. Bu
ayarlama talepleri DTÖ ADA’nın 6.14 üncü maddesi göz önüne alınarak damping marjı hesa-
bında kullanılmamıştır. 

Damping marjları
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal

değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel nihai
bildirimlerinde kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

(2) Soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar için dam-
ping marjı, örnekleme içinde yer alan firmalara hesaplanan damping marjının ağırlıklı ortala-
masının alınması suretiyle bulunmuştur. 

(3) Buna göre, soru formuna cevap veren ve örnekleme içinde yer alan tacir firmalar
ile soru formuna cevap veren ancak örnekleme içinde yer almayan firmalar için CIF bedelin
yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıdaki gibidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke

menşeli ithalatın hacminde mutlak veya nispi olarak artış olup olmadığı incelenmiştir. Söz ko-
nusu inceleme 6 ncı maddede belirtilen zarar inceleme dönemi için yapılmıştır. 

(2) ABD Tarım Bakanlığının nihai bildirim sonrası sunmuş olduğu görüşlerde, nihai
bildirimde 2014 yılına ilişkin zarar analizinde 9 aylık verilerin herhangi bir sebep gösterilmeden
yıllıklandırıldığı ve bu şekilde oluşturulan değerlerin 2012 ve 2013 yıllarında fiili olarak ger-
çekleşen değerlerle kıyaslandığı, bu durumun ise Genel Müdürlüğün soruşturma kapsamında
nesnel bir değerlendirme yapma yükümlülüğünü zedelediği iddia edilmiştir. Gerek nihai bil-
dirim raporunda gerekse de bu Tebliğdeki zarar analizi, 6 ncı maddede belirtilen zarar inceleme
dönemi esas alınarak yapılmıştır. Zarar analizinde kullanılan 2014 yılı yıllık verileri ise tıpkı
2012 ve 2013 yıllarındaki veriler gibi fiili olarak gerçekleşmiş TÜİK verileri olup herhangi bir
yıllıklandırma yapılmamıştır.

Ürünün genel ithalatı
MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı incelendiğinde, 2012 yılında

613.661 ton olan ithalatın, 2013 yılında 869.174 ton, 2014 yılının ilk dokuz ayında 695.455
ton, 2014 yılı genelinde ise 913.088 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

(2) Genel ithalatın değer olarak gelişimine bakıldığında, 2012 yılında 1.274.928.744
ABD Doları olan ithalatın, 2013 yılında 1.681.401.741 ABD Dolarına yükseldiği, 2014 yılının
ilk dokuz ayında 1.385.436.158 ABD Doları olarak gerçekleştiği ve yıl genelinde ise
1.750.111.914 ABD Doları seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir. 

(3) Ürünün genel ithalatı 2012-2014 döneminde miktar olarak %48,8, değer olarak ise
%37,3 oranında artış göstermiştir.
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Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı 
MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ürünün ABD menşeli ithalatı incelendiğinde,

2012 yılında 295.956 ton olan ithalatın, 2013 yılında 444.266 tona yükseldiği, 2014 yılının ilk
dokuz ayında 406.858 ton olarak gerçekleştiği, 2014 yılı genelinde ise 450.226 ton seviyesine
çıktığı görülmektedir.

(2) ABD menşeli pamuğun değer olarak ithalatına bakıldığında, 2012 yılında
653.664.870 ABD Doları olan ithalatın, 2013 yılında 869.367.705 ABD Dolarına yükseldiği,
2014 yılının ilk dokuz ayında 834.135.027 ABD Doları olarak gerçekleştiği, 2014 yılı genelinde
ise 914.956.709 ABD Doları seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir.

(3) ABD menşeli soruşturma konusu dampingli ithalat 2012-2014 döneminde miktar
olarak %52,1, değer olarak ise %40 oranında artış göstermiştir.

Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ürünün üçüncü ülkeler kaynaklı ithalatı incelen-

diğinde 2012 yılında 317.705 ton olan ithalatın, 2013 yılında 424.908 tona yükseldiği, 2014
yılının ilk dokuz ayında 288.597 olarak gerçekleştiği, 2014 yılı genelinde ise 462.862 ton se-
viyesine yükseldiği görülmektedir.

(2) Üçüncü ülkeler kaynaklı ithalatın değer olarak gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında
621.263.874 ABD Doları olan ithalatın, 2013 yılında 812.034.036 ABD Dolarına yükseldiği,
2014 yılının ilk dokuz ayında 551.301.131 ABD Doları olarak gerçekleştiği, 2014 yılı genelinde
ise 835.155.205 ABD Doları seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir.

(3) Üçüncü ülkeler kaynaklı ithalat 2012-2014 döneminde miktar olarak %45,7, değer
olarak ise %34,4 oranında artış göstermiştir.

Türkiye’deki toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları 
MADDE 22 – (1) Türkiye’deki toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında pamuk

lifine ilişkin TÜİK tarafından sağlanan üretim verilerine TEPGE pamuk raporlarından derlen-
miş dönem başı stok miktarı eklenmiş, bulunan miktardan inceleme konusu GTP altında ger-
çekleştirilen ihracat miktarı ile dönem sonu stok miktarları çıkarılmış ve hesaplanan bu rakam
yerli üreticilerin net yurt içi satış miktarı olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde hesaplanan yurt
içi satış miktarına toplam ithalat miktarının eklenmesi suretiyle toplam Türkiye pazarının bü-
yüklüğü tespit edilmiştir. YÜD’ün yurt içi satışları ve inceleme konusu ülkeden gerçekleştirilen
ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. 2014 yılı için önceki
yıllarla sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilmesini teminen 9 aylık veriler yerine fiili olarak ger-
çekleşmiş yıllık veriler kullanılmıştır.

(2) Buna göre, yurt içi tüketim miktarı 2012 yılında 1.559.523 ton iken 2013 yılında
1.576.868 tona yükselmiş, 2014 yılında ise 1.530.002 ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) ABD’nin toplam tüketim içerisindeki payı incelendiğinde 2012 yılında %19 sevi-
yesinde olan pazar payının 2013 yılında %28’e, 2014 yılında ise %29 seviyesine yükseldiği
görülmektedir. Yerli olmayan tedarik kaynakları arasında en büyük pazar payına sahip ülke
ABD’dir. 2012-2014 döneminde soruşturma konusu ülke olan ABD, Türkiye piyasasından
ilave %10’luk bir pazar payı edinmiştir.

(4) Diğer ülkeler menşeli ithalatın tamamının toplam Türkiye pazarından aldığı pay ise
2012 yılında %20, 2013 yılında %27, 2014 yılında ise %30 olarak gerçekleşmiştir. 

(5) YÜD’ün toplam Türkiye pazarından aldığı pay 2012 yılında %61 iken 2013 yılında
%45’e, 2014 yılında ise %40’a gerilemiştir. 2012-2014 yılları arasında YÜD’deki pazar payı
kaybının temel kaynağı ABD menşeli dampingli ithalat olmuştur. Yerli üreticilerin pazar payı
kaybının %47’si ABD menşeli dampingli ithalattan, %44’ü diğer ülkeler menşeli ithalattan,
%9’u ise toplam Türkiye pazarının küçülmesinden kaynaklanmıştır.
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İthalat fiyatlarının gelişimi
MADDE 23 – (1) Toplam ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarına bakıldığında

2012 yılında 2.078 ABD Doları/ton olan birim fiyatın, 2013 yılında 1.934 ABD Doları/ton’a
düştüğü, 2014 yılının ilk dokuz ayında 1.992 ABD Doları/ton’a yükseldiği, 2014 yılı genelinde
ise 1.917 ABD Doları/ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ABD menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının ağırlıklı ortalama birim fiyatlarına
bakıldığında ise 2012 yılında 2.209 ABD Doları/ton olan birim fiyatın, 2013 yılında 1.957
ABD Doları/ton’a düştüğü, 2014 yılının ilk dokuz ayında 2.050 ABD Doları/ton’a yükseldiği,
2014 yılı genelinde ise 2.032 ABD Doları/ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Soruşturma konusu ürünün diğer ülkeler kaynaklı ithalatının ağırlıklı ortalama birim
fiyatlarına bakıldığında 2012 yılında 1.955 ABD Doları/ton olan birim fiyatın, 2013 yılında
1.911 ABD Doları/ton’a düştüğü, 2014 yılının ilk dokuz ayında 1.910 ABD Doları/ton seviye-
sinde gerçekleştiği, 2014 yılı genelinde ise 1.804 ABD Doları/ton seviyesine düştüğü görül-
mektedir.

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın YÜD’ün satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken örnekleme içinde
yer alan ihracatçı firmalar bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı miktar ve oranları hesaplan-
mıştır. İhracatçı firmalar için fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabı soruşturma dönemi için ya-
pılmıştır. 

(2) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fi-
yatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat baskısı ise YÜD’ün olması
gereken satış fiyatı ile soruşturma konusu ithal ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarını kar-
şılaştırmaktadır. 

(3) Fiyat kırılması ve fiyat baskısı analizinde, örnekleme içinde yer alan ihracatçı fir-
maların verileri kullanılmıştır. Analizde YÜD’ün yurtiçi satış fiyatları için soruşturma konusu
ABD menşeli pamukla standart açısından en yakın olan Beyaz Standart-1 tipli pamuğun İzmir
Ticaret Borsası’nda soruşturma döneminde gerçekleşmiş ağırlıklı ortalama birim fiyatı kulla-
nılmıştır. Borsa fiyatları ambar çıkışı teslim şeklinde olduğu için üretici/ihracatçıların liman
çıkış fiyatı ile YÜD’ün ambar çıkış fiyatı aynı aşamada kabul edilmiştir.

(4) Soruşturma konusu ürünün liman çıkış fiyatları bulunurken ağırlıklı ortalama CIF
ihraç fiyatının üzerine işbirliğinde bulunan ithalatçılardan alınan ithalat masraf bilgileri çerçe-
vesinde %2 oranında diğer ithalat masrafları ilave edilmiştir. Soruşturma konusu üründe tüm
ülkelere gümrük vergisi muafiyeti uygulanması nedeniyle CIF ithalat fiyatlarına gümrük vergisi
eklenmemiştir. 

(5) Fiyat kırılması hesabında, dördüncü fıkrada nasıl bulunduğu ayrıntılı bir şekilde ve-
rilen ithalatın liman çıkış fiyatı ile YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi fiyatı karşılaştırılmıştır.
Her iki fiyat arasındaki fark firmaların CIF bazlı ihracat fiyatlarına oranlanmıştır. Soruşturma
döneminde örnekleme dâhilindeki 4 firmadan LDC firması hariç diğer tüm firmalar YÜD’ün
fiyatlarını belirli oranlarda kırmıştır.

(6) Fiyat baskısı hesabında ise YÜD’ün olması gereken satış fiyatı, YÜD’ün soruşturma
döneminde gerçekleşmiş ağırlıklı ortalama birim ticari maliyetine makul bir kâr oranı eklenerek
bulunmuştur. Karşılaştırmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen, ABD menşeli pa-
muğa en yakın tiplerden biri olan Ege pamuğunun Türkiye Ulusal Pamuk Konseyi tarafından
hesaplanmış soruşturma dönemi maliyetleri, tacir firmaların lehine olacak şekilde YÜD’ün
kütlü pamuk maliyeti olarak kullanılmıştır. Kütlü pamuktan lifli pamuk maliyetine geçiş için
ise TEPGE raporlarında yer alan %38 verimlilik oranı ve yine Türkiye Ulusal Pamuk Konseyi
verilerinden derlenen 250 TL/Ton çırçırlama maliyeti eklenmiş ve bulunan bu değer, ticarete
konu olan lifli pamuğun ticari maliyeti olarak kabul edilmiştir. Daha sonra, birim ticari maliyete
makul bir kâr oranı (%5) eklenmiş ve lifli pamuğun yurt içi piyasada olması gereken fiyatı
bulunmuştur. Bulunan bu fiyat ile soruşturma konusu ürün ithalatının liman çıkış fiyatı aynı
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aşamada kabul edilmiştir. Buna göre, örnekleme içinde yer alan tüm tacir firmaların soruşturma
döneminde YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını belirli oranlarda baskı altında tuttuğu tespit edil-
miştir. Fiyat kırılması ve fiyat baskısı oranlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

(7) NCC’nin nihai bildirim raporuna sunmuş olduğu görüşlerde, İzmir Ticaret Borsası
Beyaz Standart-1 pamuk türünün fiyat kırılması hesabında kullanılmasının arkasında bir da-
yanak olmadığını iddia etmiştir. Oysa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Mü-
dürlüğünün yayımlamış olduğu 2014 Yılı Pamuk Raporunda da vurgulanmaktadır ki yurtiçinde
tip bazında ABD menşeli pamuğa en yakın pamuk türü Ege pamuğudur. Dolayısıyla, fiyat kı-
rılması analizinde benzer pamuk tiplerinin fiyatları karşılaştırılmıştır. 

(8) NCC’nin görüşlerinde ilaveten, fiyat baskısı hesabında kullanılan pamuğun olması
gereken fiyatında yer alan makul kâr oranına herhangi bir dayanak olmadığı, pamuk piyasa-
sında fiyatların maliyet artı kâr şeklinde çiftçiler tarafından belirlenmediği, dolayısıyla olması
gereken fiyatın ticari maliyet artı makul kâr şeklinde belirlenemeyeceği; öte yandan ithalatın
liman çıkış fiyatının bulunmasında kullanılan %2’lik ithalat masraflarına ilişkin oranın daya-
naksız olduğu, Bakanlığın farklı soruşturmalarda farklı oranlar kullandığı, bu oranın %3 ya da
%4 olarak da kullanılabileceği de iddia edilmiştir. Pamuğun fiyatı maliyet+kâr şeklinde oluş-
mamaktadır. Ancak, soruşturma esnasında yapılan tespitler sonucu ortaya çıkmıştır ki ticarete
konu olan pamuğun fiyatı, pamuğun ticari maliyetinden düşük seviyede değildir. Genel Mü-
dürlüğün fiyat baskısı hesabında kullandığı makul kâr oranı ise pamuk ticareti içerisinde ger-
çekleşen ve üreticinin pamuk üretim faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanıyacak normal bir
kâr oranıdır. İlaveten, gümrükleme masraflarında kullanılan oran ithalatçı görüşlerinden der-
lenmiştir. Bu tür masrafların maliyete oranı ürünün pahasına göre değişebildiğinden, Genel
Müdürlüğün yürüttüğü soruşturmalarda farklı oranların kullanılması doğal bir durumdur.  

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri 
MADDE 25 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerine ilişkin veriler TÜİK’ten, Uluslar-

arası Pamuk Danışma Kurulu raporlarından, TEPGE tarafından hazırlanan sektör raporlarından,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 2014 Yılı Pamuk Rapo-
rundan ve Türkiye Ulusal Pamuk Konseyi raporlarından derlenmiştir. İncelemede kütlü pamuk
üretimine ilişkin veriler yerine ticarete konu olan lifli pamuk verileri kullanılmıştır. Parasal
göstergelerin incelenen dönem içerisindeki gelişimini reel olarak yansıtabilmek için bu veriler
TÜİK Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve 2012 yılı verileri 100
birim olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) Soruşturma konusu ürünün 2012 yılında 858.400 ton olan üretim miktarı, 2013 yı-

lında 877.500 tona yükselmiş, 2014 yılında ise 846.000 tona gerilemiştir. Bu veriler ışığında,
2012-2014 arası dönemde soruşturma konusu ürünün üretim miktarında %1,5 oranında düşüş
gerçekleştiği tespit edilmiştir.

2) Üretim kapasitesinin hesaplanmasında öncelikle pamuk tarımına elverişli arazi bü-
yüklüğü tespit edilmiş, daha sonra ise ortalama verimlilik değerleri kullanılarak üretim kapasitesi
belirlenmiştir. Pamuk tarımına elverişli alan tespiti için ise TÜİK’ten temin edilen 2000 yılından
sonra Türkiye’de pamuk tarımına tahsis edilen arazi istatistikleri incelenmiş, en yüksek arazi
tahsisinin 2002 yılında 721.077 hektar olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu rakam Türki-
ye’de pamuk tarımına elverişli arazi stoku olarak kabul edilmiştir. TÜİK’ten temin edilen hektar
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başına düşen üretim verimliliği verileri ile 2012-2014 yıllarında bu arazi stoku üzerinde ger-
çekleştirilebilecek pamuk lifi üretimi hesaplanmıştır. Buna göre üretim kapasitesi 2012 yılı
için 1.126.400 ton, 2013 yılı için 1.248.000 ton, 2014 yılı için ise 1.302.986 olarak hesaplan-
mıştır.

3) Gerçekleşen fiili üretim miktarlarının yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan toplam
üretim kapasitesine oranlanması suretiyle de kapasite kullanım oranları tespit edilmiştir. Buna
göre, 2012 yılında %68 olan kapasite kullanım oranı, 2013 yılında %62’ye gerilemiş, 2014 yı-
lında ise %65 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

4) ABD Tarım Bakanlığı ve NCC nihai bildirim raporuna sunmuş oldukları görüşlerde,
kapasite hesabında kullanılan arazi stoku rakamının zarar inceleme dönemi yerine en fazla
arazi tahsisi yapılan yıl olan 2002 yılından alınmış olmasının nesnel inceleme kıstasına aykırılık
teşkil ettiğini iddia etmiştir. Soruşturma konusu ürünün kapasite hesabında iki değişken dikkate
alınmıştır. Bunlardan ilki olan arazi stoku hesabında veriler 2002 yılından alınmıştır. Pamuk
ekim alanlarında pamuk ekilmediği takdirde başka ürünler ekilebilmekte ve atıl kapasite du-
rumu yaşanmamaktadır. Dolayısıyla, arazi stoku son yıllarda en çok ekim yapılan yıldan alın-
mış; ancak kapasite hesabında kullanılan ikinci kıstas olan verimlilik zarar inceleme dönemin-
deki her yıl için o yılki durumu yansıtacak şekilde dikkate alınmıştır. Benzer şekilde, imalat
sanayinin kapasite hesabında da yıllar itibariyle büyük oranda sabit seyreden kurulu makine
stoku ile yıllar itibariyle değişiklik gösterebilen verimlilik esas alınmaktadır. Bu çerçevede,
dampingli ithalatın YÜD’ün kapasitesi üzerindeki etkisinin görülebilmesi için nihai bildirim
raporunda ilan edilen kapasite hesabı, ABD Tarım Bakanlığı ve NCC’nin iddialarının aksine
eldeki verilerin nesnel olarak incelenmesi suretiyle yapılmıştır.

b) Yurtiçi satışlar ve ihracat
1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin TÜİK tarafından sağlanan üretim verileri ile dönem

başı stok miktarları toplanarak, bulunan bu değerden soruşturma konusu GTP altından gerçek-
leştirilen ihracat miktarı ile dönem sonu stok miktarları çıkarılmıştır. Hesaplanan bu rakam
yerli üreticilerin net yurt içi satış miktarı olarak kabul edilmiştir. Buna göre, 2012 yılında
945.862 ton olan yurtiçi satış miktarı, 2013 yılında 707.694 tona gerilemiş, 2014 yılında ise
daha da düşerek 616.914 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığında, 2012-2014 dö-
neminde soruşturma konusu ürünün yurtiçi satış miktarının yaklaşık olarak %35 oranında ge-
rilediği tespit edilmiştir. 

2) Yurt içi satış hasılatının hesaplanmasında TÜİK’ten temin edilen pamuk lifinde çift-
çinin eline geçen ortalama birim fiyat verileri hesaplanan toplam yurt içi satış miktarı ile çar-
pılmıştır. Buna göre 2012 yılında reel olarak 100 birim kabul edilen yurtiçi satış hâsılatı 2013
yılında 67, 2014 yılında ise 55 birime gerilemiştir. Diğer bir ifadeyle toplam yurt içi satış ha-
sılatı 2012-2014 yılları arasında reel olarak %45 oranında gerilemiştir. 

3) TÜİK’ten temin edilen ihracat miktar verilerine bakıldığında ise 2012 yılında 51.538
ton olan ihracat miktarının, 2013 yılında 47.806 tona, 2014 yılında ise 46.086 tona gerilediği
görülmektedir. Bu rakamlar ihracat miktarında 2012-2014 yıllarında %10,6 oranında bir geri-
leme yaşandığını göstermektedir.

c) Yurtiçi satış fiyatları
1) Yurt içi satış fiyatlarının tespitinde TÜİK’ten temin edilen pamuk lifinde çiftçinin

eline geçen fiyat verisi kullanılmıştır. YÜD’de birbirinden farklı kalitelerde pamuk üretimi ger-
çekleştirildiği ve TÜİK’ten temin edilen birim fiyat verisinin ortalama fiyatları yansıttığı dik-
kate alınmıştır. İzmir Ticaret Borsası’nda oluşan fiyatlar incelendiğinde beyaz Standart 1 tipi
Ege pamuğu ile Çukurova pamuğu arasında yaklaşık olarak %10 kadar bir fiyat farkı oluştuğu
görülmektedir. Dolayısıyla, YÜD’ün ekonomik göstergeleri değerlendirilirken, yurtiçi birim
satış fiyatı olarak TÜİK’ten temin edilen çiftçinin eline geçen fiyat verisi, ülke ortalamasını
yansıtması bakımından İzmir Ticaret Borsası fiyatlarından daha makul görülmüştür.

2) Buna göre 2012 yılında 100 birim kabul edilen birim fiyat endeksi, 2013 yılında 94
birime gerilemiş, 2014 yılında ise 96 birim olarak gerçekleşmiştir.
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ç) Pazar payı
1) Soruşturma konusu üründe toplam Türkiye pazarının büyüklüğü ve YÜD’ün pazar

payının nasıl hesaplandığı 22 nci maddede açıklanmıştır. Buna göre,  YÜD’ün toplam Türkiye
pazarından aldığı pay 2012 yılında %61 iken, 2013 yılında ise %45’e, 2014 yılında ise %40’a
gerilemiştir. Bu hesaplamalar, YÜD’ün Türkiye pazarından aldığı payın 2012-2014 yılları ara-
sındaki dönemde %34 oranında gerilediğini göstermektedir. 

d) Stoklar
1) Soruşturma konusu üründe stok miktarlarının tespitinde TEPGE raporlarından der-

lenen veriler kullanılmıştır. Buna göre 2012 yılında 350.000 ton olan dönem sonu stokların
2013 yılında 472.000 tona, 2014 yılında ise 655.000 tona yükseldiği tespit edilmiştir. 2012-
2014 döneminde iç piyasadaki pamuk stokları %87 oranında artış göstermiştir.    

e) İstihdam
1) Türkiye’de pamuk üretiminde kullanılan istihdama ilişkin resmi bir istatistik bulun-

mamaktadır. Buna karşılık Türkiye Ulusal Pamuk Konseyi’nden edinilen “Pamuğun Türkiye
İçin Sosyo-Ekonomik Önemi” başlıklı raporda Türkiye’de pamuk üretiminde 500 bin daimi,
1,5 milyon geçici istihdam yaratıldığı ifade edilmektedir. Buna karşılık, pamuk üretimindeki
istihdam verisi olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan temin edilen pamuk üreti-
mindeki kayıtlı üretici sayısının kullanılması uygun görülmüştür.

2) Buna göre 2012 yılında 63.778 olan kayıtlı üretici sayısı 2013 yılında 48.064’e düş-
müş, 2014 yılında ise 57.205 kişiye yükselmiştir. Bu rakamlar, kayıtlı üretici sayısının 2012-
2014 arasındaki dönemde %10,3 oranında gerilediğini göstermektedir.

f) Ücretler
1) Yerli pamuk üretimine ilişkin istihdam edilen tarım işçilerinin aylık ortalama ücret-

lerine ilişkin veriye ulaşılamamıştır. Buna karşılık, “Ege Bölgesinde 2011 Yılı Kütlü Pamuk
Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmada kütlü pamuk üre-
timinde toplam işçilik giderlerinin toplam üretim maliyeti içerisindeki payının %15,3 olduğu
tespit edilmiş, %38 oranında verimlilik oranı ile pamuk lifindeki birim üretim maliyetleri kul-
lanılarak 2012-2014 yılları için işgücü maliyeti hesaplanmıştır. Hesaplanan bu verinin pamuk
üretiminde geçerli olan işçi ücreti olduğu varsayılmıştır.

2) Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan aylık ücret endeksi, 2013 yılında 115 birime
çıkmış, 2014 yılında ise 87 birime düşmüştür.

g) Verimlilik
1) Pamuk üretiminde verimlilik iki farklı yöntemle hesaplanabilmektedir. Bunlardan

birincisi, hektar başına düşen üretim miktarıdır. Bu tür verimlilik hesabı için TÜİK verilerinden
elde edilen toplam ekili alan ve üretim miktarı verileri birbiriyle oranlanmıştır. Buna göre, 2012
yılında 1,76 ton/hektar olan verimlilik, 2013 yılında artarak 1,95 ton/hektara çıkmış, 2014 yı-
lında ise tekrar düşüşe geçerek 1,81 ton/hektar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2) Verimlilik, kayıtlı üretici başına düşen üretim miktarı şeklinde de hesaplanabilmek-
tedir. Hesaplamada TÜİK’ten elde edilen üretim rakamları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığından elde edilen kayıtlı üretici sayısı bilgileri kullanılmıştır. Buna göre, verimlilik 2012
yılında 13,46 ton/kişi, 2013 yılında 18,26 ton/kişi, 2014 yılında ise 14,79 ton/kişi olarak ger-
çekleşmiştir. 

ğ) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD maliyetlerine ilişkin çalışma TEPGE raporundaki veriler kullanılarak yapıl-

mıştır. Söz konusu raporda yer alan Türkiye’deki tüm kütlü pamuk tiplerinin maliyetini yansıtan
ortalama pamuk maliyeti verisi, her yıl için kendi verimlilik oranı kullanılarak ve 250 TL/ton
çırçırlama maliyeti eklenerek pamuk lifi üretim maliyetine dönüştürülmüştür. Buna göre 2012
yılında 100 birim olan birim üretim maliyeti 2013 yılında 85 birime, 2014 yılında ise 79 birime
gerilemiştir.
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2) Türkiye’de yetişen tüm pamuk tiplerini yansıtan birim maliyet ve birim fiyat verileri
kullanılarak yurt içi ve toplam kârlılık verisi hesaplanmıştır. Buna göre 2012 yılında -100 birim
olan birim yurt içi kârlılık endeksi 2013 yılında -55 birime yükselmiş, 2014 yılında ise - 44 bi-
rim olarak gerçekleşmiştir. Toplam kârlılık endeksi ise 2012 yılında -100 birim olarak alındı-
ğında 2013 yılında -52 birime yükselmiş, 2014 yılında da - 42 birim olarak gerçekleşmiştir. 

h) Nakit akışı
1) Üretimden elde edilen nakit akışı basit olarak ürün net kârı ile ürün amortismanının

toplamı şeklinde elde edilebilir. Ancak, pamuk üretiminde kullanılan tarlanın amortismanı ol-
mayacağından, diğer ekipmanların ise amortisman verisine ulaşılamadığından nakit akışındaki
gelişim tespit edilememiştir. 

ı) Diğer göstergeler
1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerince, YÜD’de oluşan zararın tespiti için in-

celenmesi gereken YÜD geneli ekonomik göstergeler arasında büyüme, sermaye ve yatırımları
artırma yeteneği de bulunmaktadır. Sermaye artırma yeteneği, pamuk üreticilerinin özkaynak-
larının yıllara göre değişimi şeklinde incelenebilir. Yatırımların geri dönüş oranı ise dönem
içinde oluşan net kârın varlıklara oranı şeklinde incelenebilir. Büyüme ise YÜD’ün varlık (bi-
lançoda yer alan aktifler) toplamının ne ölçüde büyüdüğünü göstermektedir. Ancak, YÜD’ün
özkaynakları ve bilanço aktif toplamına ilişkin veriye ulaşılamadığından bahse konu göster-
gelerin YÜD açısından ne yönde geliştiği tespit edilememiştir. Benzer şekilde, pamuk üreti-
minde faaliyet gösteren üreticilerin yatırımlarına ilişkin veri bulunamadığından yatırımlardaki
değişim incelenememiştir. 

i) Ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi 
1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde, soruşturma konusu ürün üretiminin,

yurt içi satışlarının ve ihracatının zarar inceleme döneminde düştüğü tespit edilmiştir. Toplam
arazi stoku sabit kabul edilerek ve pamuk üretim verimliliği dikkate alınarak yapılan hesapla-
malarda üretim kapasitesinin arttığı, buna karşılık düşen üretim miktarının sonucu olarak kapasite
kullanım oranının gerilediği gözlemlenmiştir.  

2) Zarar inceleme döneminde yurtiçi satışlar önemli oranda azalmıştır. Aynı dönemde
toplam Türkiye tüketimi de düşük bir oranda azalış göstermiştir. Ancak, YÜD’ün yurtiçi satış-
larındaki azalma Türkiye tüketiminin azalmasından daha yüksek oranda gerçekleştiğinden
YÜD’ün pazar payı söz konusu dönemde önemli ölçüde azalmıştır.

3) İlaveten, YÜD’ün stokları zarar inceleme döneminde önemli ölçüde artış gösterirken
istihdamında aynı dönemde önemli ölçüde gerileme meydana gelmiştir. Verimlilik ise aynı dö-
nemde dalgalı bir seyir izleyerek 2013 yılında artmış ancak 2014 yılında azalmıştır.  

4) YÜD’ün birim yurt içi fiyatları zarar inceleme döneminde reel olarak düşmüştür.
Aynı dönemde birim maliyetler de reel olarak düşüş göstermiştir. Maliyetlerde yaşanan düşüş
fiyatta yaşanan düşüşten daha yüksek seviyede olduğu için YÜD’ün toplam zararı söz konusu
dönemde düşmüştür. Ancak, bahse konu dönemde, zarardan kârlılığa geçilememiş ve toplam
kârlılık negatif seyretmiştir. 

Zarara ilişkin değerlendirme
MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre YÜD’de zarar tespiti dampingli

ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile YÜD’ün ekonomik göster-
geleri üzerindeki etkilerini içermektedir. Bu çerçevede, ABD menşeli ithalatın mutlak ve nispi
olarak gelişimine bakılmıştır. ABD menşeli soruşturma konusu dampingli ithalat zarar inceleme
döneminde miktar olarak %52,1, değer olarak ise %40 oranında artış göstermiştir. İlaveten,
ABD menşeli ithalatın Türkiye toplam tüketiminden aldığı pay, zarar inceleme döneminde %55
oranında artış göstermiştir.  YÜD’ün toplam Türkiye pazarından aldığı pay ise 2012 yılında
%61 iken 2013 yılında %45’e, 2014 yılında ise %40’a gerilemiştir. 2012-2014 yılları arasında
YÜD’deki pazar payı kaybının temel kaynağı (%47’si) ABD menşeli dampingli ithalat ol-
muştur.
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(2) ABD menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etki-
sini görebilmek için firma bazlı fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabı yapılmıştır. Buna göre
ABD menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını belirli seviyelerde kırdığı
(LDC firması hariç) ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir. 

(3) YÜD’de zarar incelemesinin bir diğer ayağı olan YÜD’ün ekonomik göstergelerinde
üretim, satışlar, stoklar, kapasite kullanım oranı, istihdam, kârlılık ve pazar payı gibi unsurlarda
olumsuzluklar gözlenmiştir.

(4) Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’de soruşturma konusu ürün bağla-
mında zarar inceleme döneminde maddi zararın mevcut olduğu tespit edilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi
MADDE 27 – (1) Soruşturmaya konu ülke menşeli ithalatın dampingli olduğu üçüncü

bölümde tespit edilmiştir. Diğer taraftan, zarar inceleme döneminde 2012 yılında 296 bin ton
seviyesinde olan ABD menşeli ithalat, soruşturma dönemi olan 2014 yılının ilk 9 ayında 407
bin ton, 2014 yılı genelinde ise 450 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. İlaveten, YÜD’ün
pazar payı zarar inceleme dönemi esas alındığında %34 düşerken, dampingli olduğu tespit edi-
len ABD menşeli ithalatın pazar payı aynı dönemde %55 artmıştır. Bu dönemde YÜD’ün pazar
payı kaybının temel kaynağı ABD menşeli dampingli ithalat olmuştur.

(2) Dampingli olduğu tespit edilen ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerinde etkisine bakıl-
dığında fiyat kırılması oranlarının bir firma hariç pozitif olduğu; buna karşılık, fiyat baskısı
oranlarının tüm firmalar için önemli seviyelerde olduğu değerlendirilmektedir.

(3) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde ise zarar inceleme döneminde üre-
tim, satışlar, stoklar, kapasite kullanım oranı, istihdam, kârlılık ve pazar payı gibi unsurlarda
olumsuzlukların gözlendiği belirlenmiştir.

(4) Bu tespitler ışığında, zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak artış gösteren
dampingli ithalatın seyri, YÜD’ün fiyat baskısı altında yurtiçi satış fiyatlarını olması gereken
seviyede belirleyememesi ve YÜD’ün ekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmanın
eş zamanlı seyrettiği; bu nedenle, YÜD’de görülen zarar durumunun dampingli ithalattan kay-
naklandığı değerlendirilmektedir.

Zarara neden olabilecek diğer unsurlar
MADDE 28 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi

zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. Bu kapsamda, üçüncü
ülke menşeli ithalatın hacmi ve fiyatları, YÜD’ün ihracat performansı ve verimliliği, kullanıcı
talebinde yaşanan gelişmeler ile teknolojik farklılıklar konuları incelenmiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat 
MADDE 29 – (1) 21 ve 23 üncü maddelerde tespit edildiği üzere, üçüncü ülkelerden

yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca artış göstermiş, ortalama
birim fiyatları ise ABD menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarından daha düşük seyretmiştir.
İlaveten, söz konusu dönemde üçüncü ülke menşeli ithalatın pazar payı %46 oranında artmıştır.
Yapılan incelemede, coğrafi uzaklık nedeniyle ABD menşeli ithalatın CIF fiyatının diğer ülkeler
menşeli ithalatın CIF birim fiyatından daha yüksek olmasının anormal bir durum olmadığı de-
ğerlendirilmiştir. Öte yandan, mutlak ve nispi olarak artan ve iç piyasaya giriş fiyatları YÜD’ün
iç piyasa fiyatlarından oldukça düşük seyreden üçüncü ülkeler menşeli ithalatın, YÜD’de mey-
dana gelen zararın bir bölümüne neden olmuş olabileceği değerlendirilmektedir. 

(2) ABD Tarım Bakanlığı ve NCC’nin nihai bildirim raporuna sunmuş olduğu görüş-
lerde üçüncü ülke menşeli ithalatın fiyatlarının ABD menşeli ithalatın fiyatlarından daha düşük
seyrettiği ve zarar inceleme döneminde söz konusu ithalatın pazar payını artırdığı ifade edil-
mekte ve böyle bir durumda zararın esas kaynağının üçüncü ülke menşeli ithalat olduğu iddia
edilmektedir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın fiyatlarının düşüklüğü ve pazar payının arttığı
nihai bildirimde de yapılmış bir tespittir. Ancak, CIF bazlı ithalat fiyatlarının düşük olmasının
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anormal bir durum olmadığı birinci fıkrada izah edilmiştir. İlaveten, üçüncü ülke menşeli itha-
latın pazar payının arttığı, ancak YÜD’deki pazar payı kaybının temel sebebinin ABD menşeli
ithalat olduğunun tespiti de 22 nci maddenin beşinci fıkrasında yapılmıştır. Bu çerçevede, üçüncü
ülke menşeli ithalatın her ne kadar YÜD üzerinde belirli ölçüde zarara neden olmuş olabileceği
değerlendirilse de bu unsurların ABD menşeli mutlak ve nispi olarak artan dampingli ithalat
ile bu ithalatın YÜD’ün fiyatları ve ekonomik göstergeleri üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle
oluşan zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldıracak güçte olmadığı düşünülmektedir.

Yerli üretim dalının ihracatı ve verimliliği
MADDE 30 – (1) 25 inci maddede tespit edildiği üzere, YÜD’ün zarar inceleme döne-

mindeki ihracatı miktar olarak düşüş göstermiştir. Ancak, miktar olarak düşen ihracatın birim
kârlılığı söz konusu dönemde negatiften pozitife çıkarak önemli oranda artmıştır. YÜD’ün so-
ruşturma konusu ürün verimlilik endeksi ise zarar inceleme döneminde dalgalı bir seyir izlemiş,
2013 yılında artış gösterirken 2014 yılında düşmüş ancak yine de 2012 yılı seviyesinin üstünde
kalmıştır. İhracattan elde edilen birim kârın artış göstermesi ve verimliliğin de zarar inceleme
döneminde yükselmesi sebebiyle YÜD’de meydana gelen zararın ihracat performans düşüklüğü
ya da verimlilik kaybı nedeniyle olmadığı değerlendirilmektedir.

Kullanıcı talebinde yaşanan gelişmeler ve teknolojik farklılıklar
MADDE 31 – (1) Yapılan incelemede, soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve

kullanıcı algılamasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı
değerlendirilmektedir. 

(2) Bazı ithalatçı firmaların ve NCC’nin gerek nihai bildirim öncesi gerekse de nihai
bildirim sonrası Bakanlığa ilettiği görüşlerde ithal ürünlerin yerli ürünlere tercih edilmesinin
tek sebebinin fiyat olmadığı, YÜD’ün ürün kalitesindeki düşüklük ve kontaminasyon sorunu,
ABD menşeli pamuğun tek balya sistemiyle gerek YÜD’ün gerekse de diğer ülkelerin ürettiği
pamuğa göre daha standart bir formda olması, ABD’nin pamuğu toplama, çırçırlama ve tasnif
etme sistemlerinin YÜD’ün benzer sistemlerine göre daha ileri seviyede olması gibi unsurların
da ABD menşeli ürünlerin tercih nedenleri arasında yer aldığı iddia edilmiştir. Esasında, her
ne kadar pazar payı düşse de ABD menşeli pamuğa göre çırçırlama ve balyalama teknolojisi
daha düşük olan YÜD’ün ürünlerinin pazarda belirli bir pay elde etmesi ve yine aynı şekilde
ABD menşeli pamuğa göre teknolojik açıdan farklılık gösteren üçüncü ülkeler menşeli ithalatın
yurtiçi piyasa payını artırması gibi göstergelere bakıldığında, teknolojik farklılıklar ve kalite
unsuru pazardaki tek belirleyici değildir. İlaveten, ithalatçı soru formlarından elde edilen ce-
vaplarda teyit edildiği üzere soruşturma konusu ürünün fiyatı, piyasadaki rekabetin tek olmasa
bile en önemli unsurlarındandır. 

(3) Yapılan değerlendirme sonucu, talepteki değişim ve teknolojik farklılıkların YÜD
üzerinde belirli ölçüde zarara neden olmuş olabileceği değerlendirilse de bu unsurların ABD
menşeli mutlak ve nispi olarak artan dampingli ithalat ile bu ithalatın YÜD’ün fiyatları ve eko-
nomik göstergeleri üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle oluşan zarar arasındaki illiyet bağını
ortadan kaldıracak güçte olmadığı düşünülmektedir.

Diğer unsurlar
MADDE 32 – (1) ABD Tarım Bakanlığı, NCC ve bazı ihracatçılar 2011 yılından sonra

küresel pamuk piyasasında yaşanan fiyat düşüşleri, pamuğun suni elyaflar karşısındaki rekabeti,
Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin değişen pamuk politikaları gibi unsurların YÜD’de görülen
zarar durumunun diğer kaynakları olabileceğini ifade etmişlerdir. İlaveten, söz konusu ilgili
taraflar pamuğun fiyatının alıcılar tarafından kontratların ne zaman sabitleneceğine göre belir-
lendiğini ve böyle bir durumda tacir firmalar tarafından damping yapılmasının mümkün ola-
mayacağını iddia etmişlerdir. 

(2) Yapılan incelemede Çin Halk Cumhuriyeti’nin değişken pamuk politikalarının sek-
tör için dışsal bir şok olduğunu, küresel talebin ve dolayısıyla fiyatların belirlenmesinde bahse
konu ülkenin politikalarının önemli olduğu değerlendirilmiştir. Küresel pamuk talebinde ya-
şanan gelişmeler sonucu pamuğun küresel fiyatlarının son yıllarda düşüş gösterdiği de bir ger-
çektir. Ancak, zarar inceleme döneminde yaklaşık %30 düşen küresel pamuk fiyatlarına rağmen
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YÜD’ün fiyatlarının aynı dönemde reel olarak %4 düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla, küresel
pamuk fiyatlarındaki önemli düşüşün YÜD’ün fiyatlarına aynı ölçüde yansıtmadığı ve bahse
konu düşüşün YÜD’de görülen zarar durumuna etkisinin sınırlı olduğu değerlendirilmektedir. 

(3) Pamuğun diğer suni elyaflarla rekabet durumunu gösteren bir veri iddia sahipleri
tarafından sunulmamıştır. Ancak, pamuğun yoğun olarak kullanıldığı tekstil ve hazır giyim
sektörlerinde hammadde kullanımının temel belirleyicisinin hızlı değişebilen moda olduğu,
doğal elyaflar ile suni elyaflar arasındaki rekabetin bazı yıllar doğal elyaflar lehine bazı yıllar
ise suni elyaflar lehine değişebildiği değerlendirilmektedir. 

(4) ABD menşeli pamuğun satışının kontratlarla yapılmasının, fiyatların alıcı tarafından
belirlenmesinin ise mevcut damping durumuyla bir ilgisinin bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Zira, damping eşit koşullarda ve benzer yöntemlerle satış yapılan iç ve dış müşteriler arasındaki
benzer tiplerdeki fiyat farklılaştırmasıdır. Damping marjı hesabında kullanılan bütün satış ve
fiyat bilgileri tacir firmaların müşterilerine kestikleri faturalara dayanmaktadır. Ayrıca, ne DTÖ
ADA ne de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat, damping hesaplamalarına
konu fiyatların ne şekilde oluştuğuna ve damping unsurunun ortaya çıkmasında kasıt olup ol-
madığına dair bir inceleme yapılmasını vaaz etmektedir.   

(5) Yapılan inceleme neticesinde, her ne kadar bahse konu diğer unsurların YÜD üze-
rinde belirli ölçüde zarara neden olmuş olabileceği değerlendirilse de bu unsurların ABD men-
şeli mutlak ve nispi olarak artan dampingli ithalat ile bu ithalatın YÜD’ün fiyatları ve ekonomik
göstergeleri üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle oluşan zarar arasındaki illiyet bağını ortadan
kaldıracak güçte olmadığı düşünülmektedir.

(6) Diğer taraftan, ilgili taraflarca, bilinen diğer unsurlar haricinde zarara neden olabi-
lecek herhangi bir unsur gündeme getirilmemiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Karar
MADDE 33 – (1) Soruşturma konusu ürün tekstil sektörünün önemli bir hammaddesi

niteliğinde stratejik bir üründür. Bu kapsamda, Kanunun 7 nci ve 13 üncü maddeleri hükümleri
çerçevesinde zararı ortadan kaldıracak daha az oranlı bir önlem uygulanmasının uygun olacağı
değerlendirilmiştir.

(2) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında
illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın
Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe
konulmuştur.

Uygulama
MADDE 34 – (1) Gümrük idareleri, 33 üncü maddede gümrük tarife pozisyon numarası,

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

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/10)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/17) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının
tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak
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
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) Uğurlu: Uğurlu Oto Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/22) ile ÇHC menşeli “yal-
nızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” için 0,91 ABD Doları/Kg tutarında dam-
pinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemin yürürlük süresi, yürütülen
NGGS neticesinde 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile uzatılmıştır. Aynı Tebliğ
kapsamında ayrıca, bahse konu ürünün Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarında, Endonezya
için 0,14 ABD Doları/Kg ile 0,50 ABD Doları/Kg arasında değişen tutarlarda; Hong Kong için
ise 0,91 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin
23/5/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli de-
lillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur. 
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(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya
yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Uğurlu firması tarafından ya-
pılan ve Ada Cam Babaeski Cam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cammar Metal Cam Ba-
kalit Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Ufuk Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından desteklenen başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, 21/5/2015 tarihli ve 29362
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2015/17) ile başlatılan NGGS, Genel Müdürlük tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince delillerin incelenmesi

neticesinde, şikayetçi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim
dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu yerli üretici bu Tebliğin geri kalan
kısımlarında “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, önlem konusu ürünün Bakanlık ta-

rafından bilinen önlem konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik it-
halatçılarına ve ayrıca ÇHC, Hong Kong ve Endonezya’da yerleşik diğer üreticilere/ihracatçı-
lara iletilebilmesini teminen ÇHC ve Endonezya’nın Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

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

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

gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir. 
(5) Kendilerine ithalatçı soru formu iletilen firmaların üç tanesinden cevap alınmıştır. 
(6) Üretici/ihracatçı soru formuna ilişkin olarak ise iki firmadan cevap alınmıştır. 
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-

ğerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 15-16/2/2016 tarihlerinde ÇHC ve Endonezya’nın
Ankara’daki Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında görüş bildiren ilgili taraflara iletilmiştir.

(8) İlgili tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler in-
celenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin
ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması 
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının

Denizli’de bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçek-
leştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi 
MADDE 8 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın

devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012–
31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak saptanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Önlem konusu ürün, 7010.20.00.00.00 GTİP altında yer alan “yalnızca

camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları”dır.
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(2) Önlem konusu ürün, temperlenmiş (ısıya dayanıklı) camdan tencere kapaklarıdır.
Söz konusu ürün, jumbo camların ebata göre önce kare şeklinde kesilmesi ve sonra yuvarlak
kesim yapılarak kenarlarının rodajla düzeltilmesi ve daire şeklindeki camın belirli bir sıcak-
lıktaki fırında belirli bir süre tutulduktan sonra bombeli hale getirilip çıkışta belirli bir  basınçta
hava ile şoke edilmesiyle elde edilir. Daha sonra, rulo halinde gelen çelik ebata göre kesilir ve
iki uç daire şeklinde akımla punto kaynağı yapılır. Çelik çerçeve açıldıktan sonra cam kapağın
kenarları kapatılır ve daha önce açılmış olan buhar deliği perçin işlemine tabi tutularak nihai
ürün elde edilir.

(3) Önlem konusu ürün, tencere, tava ve çaydanlık kapakları olarak kullanılır. Kullanı-
lan hammaddeye göre cam kapaklar şeffaf veya renkli olabilmektedir.

(4) Yerli üretim dalı tarafından üretilen cam kapaklar ile önlem konusu ülkeler menşeli
cam kapakların benzer ürün olduğu tespiti önlemlere esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruş-
turmada ise, yerli üretim dalı tarafından üretilen cam kapaklar ile önlem konusu ülkelerden
ithal edilen önleme konu cam kapakların işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alan-
ları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri
açısından değerlendirildiğinde yerli üretim dalının imal ettiği ürünün “benzer ürün” olma özel-
liğini ortadan kaldıracak bir değişiklik saptanamamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin ben-
zer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(5) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan
bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanı-
mıdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali 

Genel açıklamalar 
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten

kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeniden damping
marjı hesaplanmamış, esas soruşturma ve son NGGS’de hesaplanmış olan damping marjları
gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturma ve son NGGS’de tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Esas soruşturmada ve sonrasında tamamlanan NGGS’de tespit edilen

damping marjları, önlemlerin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını gös-
termesi açısından önem taşımaktadır. 

(2) Buna göre, önlem konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak İthalatta
Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/22) ile tamamlanan damping
soruşturması kapsamında hesaplanan damping marjı mutlak olarak 0,91 ABD Doları/Kg, nispi
olarak CIF ithalat bedelinin %150,55'i olarak belirlenmiştir. Söz konusu ülke menşeli cam ka-
paklara yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile
tamamlanan son NGGS kapsamında ise TÜİK’ten alınan ihraç fiyatı temelinde hesaplanan
damping marjı mutlak olarak 1,363 ABD Doları/Kg, nispi olarak CIF ithalat bedelinin %131’i;
ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasında en çok satılan ürün tipi olan 24 cm’lik
cam kapak ithalatına ait ithalatçılardan temin edilebilen faturalar temelinde hesaplanan damping
marjı mutlak olarak 1,37 ABD Doları/Kg, nispi olarak CIF ithalat bedelinin %109’u düzeyinde
belirlenmiştir. 
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(3) Öte yandan, önlem konusu ürünün Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarına
yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile
tamamlanan damping soruşturması kapsamında, Endonezya için mutlak olarak 0,143 ABD Do-
ları/Kg ile 0,991 ABD Doları/Kg arasında değişen tutarlarda, nispi olarak ise CIF ithalat bede-
linin %10,04’ü ile %70’i arasında değişen oranlarda damping marjları hesaplanmıştır. Hong
Kong için hesaplanan damping marjı ise mutlak olarak 1,172 ABD Doları/Kg, nispi olarak CIF
ithalat bedelinin %95’i düzeyindedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte

olduğu dönemde, Yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması ha-
linde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı
ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile yerli üretim dalının
ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2012-2014 dönemi verileri
dikkate alınmıştır.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatının
incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. 

Önlem konusu ürünün genel ithalatı
MADDE 13 – (1) Türkiye’nin önlem konusu ürün ithalatı, miktar bazında 2012 yılında

976.020 Kg, 2013 ve 2014’te ise sırasıyla, 966.939 Kg ve 1.092.843 Kg olarak gerçekleşmiştir.
Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 1.546.221 ABD Doları olan genel ithalatın değeri,
2013 yılında 1.680.913 ABD Doları ve 2014 yılında ise 1.875.547 ABD Doları olmuştur. Genel
ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, söz konusu fiyatların 2012’de 1,58 ABD Doları/Kg,
2013’te 1,74 ABD Doları/Kg, 2014’te ise 1,72 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür. 

Önlem konusu ülkelerden ithalat 
MADDE 14 – (1) ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı, 2012 yılında 562.067

Kg, 2013 yılında 583.763 Kg, 2014 yılında ise 378.643 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer
olarak bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 864.795 ABD Doları, 2013 yılında
897.495 ABD Doları, 2014 yılında ise 520.451 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir.
ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları 2012 ve 2013 yıllarında 1,54 ABD Doları/Kg, 2014
yılında ise 1,37 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı
miktar bazında 2012 yılında %57,6, 2013 yılında %60,4, 2014 yılında ise %34,6 olarak ger-
çekleşmiştir.

(2) Endonezya’dan yapılan önlem konusu ürün ithalatı, 2012 yılında 118.915 Kg, 2013
yılında 238.595 Kg, 2014 yılında ise 384.599 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak
bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 194.985 ABD Doları, 2013 yılında 456.200
ABD Doları, 2014 yılında ise 704.108 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. Endo-
nezya’dan yapılan ithalatın birim fiyatları 2012 yılında 1,64 ABD Doları/Kg, 2013 yılında 1,91
ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 1,83 ABD Doları/Kg olarak izlenmiştir. Endonezya’dan ya-
pılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı miktar bazında 2012 yılında %12,2, 2013 yılında
%24,7 ve 2014 yılında ise %35,2 seviyesindedir.

(3) Hong Kong’dan 2012 ve 2013 yıllarında önlem konusu ürün ithalatı gerçekleştiril-
mezken 2014 yılında miktar bazında 2.227 Kg, değer bazında ise 19.386 ABD Doları seviye-
sinde ithalat gerçekleştirilmiştir. Hong Kong’dan 2014 yılında yapılan ithalatın birim fiyatı ise
8,70 ABD Doları/Kg düzeyindedir. Hong Kong’dan 2014 yılında yapılan ithalatın toplam
ithalat içindeki payı ise miktar bazında %0,2 seviyesindedir.
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Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 15 – (1) Önlem konusu ülkeler dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen ithalat

2012 yılında 295.038 Kg, 2013 yılında 144.581 Kg ve 2014 yılında 327.374 Kg’dır. Değer ba-
zında ise söz konusu ithalat 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 486.441, 327.218 ve
631.602 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyat-
larına bakıldığında ise 2012 yılında 1,65 ABD Doları/Kg olan fiyatların, 2013 yılında 2,26
ABD Doları/Kg ve 2014 yılında 1,93 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür. Önlem konusu ül-
keler dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012
yılında miktar bazında %30,2 olan söz konusu pay, 2013 yılında %15’e düşmüş, 2014 yılında
ise %30’a yükselmiştir. 

Yurt içi tüketim ve pazar payları 
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, ön-

lem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki
payları incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi ve destekçi firmaların yurt içi satış mik-
tarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. 

(2) Önlem konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 iken, 2013 yılında
105’e, 2014 yılında ise 107’ye yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise ÇHC’nin toplam
pazar payı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 99’a, 2014 yılında ise 63’e düşmüştür. Endo-
nezya’nın pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 190’a, 2014 yılında 304’e
çıkmıştır. Hong Kong’un 2012 ve 2013 ithalatı olmadığı için, pazar payına ilişkin eğilim analizi
yapılamamıştır. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında
sabit kalmış, 2014 yılında ise 103 olarak gerçekleşmiştir. Önlem konusu ülkeler dışındaki ül-
kelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde 2013 yılında 46
ve 2014 yılında 104 olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den ve Hong Kong’dan gerçekleş-

tirilen ithalatın CIF bedeline %5; Endonezya’dan gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline ise
%1,5 oranında gümrük vergisi ile her üç ülke için %4 oranında gümrükleme masrafı eklenerek
önlem konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Dampinge karşı önlemlerin
söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş
fiyatlarının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan
ürünün fiyatlarına dampinge karşı önlemler eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyatlar yerli
üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi piyasa satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem ko-
nusu ülkelerin ihraç fiyatlarının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda
kırdıkları tespit edilmiştir. Buna göre 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar so-
nucunda, ÇHC menşeli cam kapak ithalatının yerli üretim dalınınn fiyatlarını anılan yıllar için
sırasıyla %x %x, %2x oranlarında kırdığı; Endonezya menşeli cam kapak ithalatının ise, yerli
üretim dalının fiyatlarını 2012-2014 döneminde kırmadığı tespit edilmiştir. Hong Kong’dan
2012 ve 2013 yıllarında ithalat olmadığı için bu yıllarda fiyat kırılması hesabı yapılamamış;
2014 yılında ise bu ülke menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı tespit edil-
miştir. 

(2) Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dam-
pingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde
belirleyememesi durumunda, önleme konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üretim
dalının maliyetlerine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması gereken iç piyasa satış fi-
yatının karşılaştırılmasıdır. Buna göre, 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar
sonucunda ÇHC menşeli cam kapak ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını anılan yıllar için
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sırasıyla %x, %1x ve %2x oranlarında baskı altında tuttuğu belirlenmiştir. Endonezya menşeli
cam kapak ithalatının ise yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 yılında %x oranında baskı altında
tuttuğu, 2013 ve 2014 yıllarında ise fiyat baskısının söz konusu olmadığı görülmüştür. Hong
Kong’dan 2012 ve 2013 yıllarında ithalat olmadığı için bu yıllarda fiyat baskısı hesaplanama-
mış, 2014 yılına ilişkin yapılan hesaplamalar neticesinde ise fiyat baskısının bulunmadığı tespit
edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) Önlem konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki

etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi yerli üretici Uğurlu firmasından elde edilen veriler
esas alınmıştır. Miktar kilogram bazlı değerlendirilmiştir. 

(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki
veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındı-
rılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir. 

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO) 
1) Yerli üretim dalının önlem konusu cam kapaklar için 2012 yılında 100 olan kilogram

bazlı üretim miktar endeksi, 2013 yılında 106’ya, 2014 yılındaysa 110’a çıkmıştır. 
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır. 
3) Yerli üretim dalının söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında 106’ya, 2014 yılındaysa 110’a yükselmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’de

106’ya, 2014 yılında ise 110’a yükselmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi fiyatları, 2013

yılında 107’ye, 2014 yılında ise 111’e yükselmiştir.
ç) Yurt dışı satışlar
1) Yerli üretim dalının gözden geçirme döneminde önlem konusu üründe yurt dışı satışı

bulunmamaktadır.
d) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi, 2013 yılında sabit kal-

mış, 2014 yılında ise 103’e yükselmiştir.
e) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan toplam ticari maliyet değer endeksi, 2013

yılında 110, 2014 yılında ise 118 olarak gerçekleşmiştir.
f) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi, 2013

yılında 239’a, 2014 yılında ise 300’e yükselmiştir.
g) Stoklar
1) Yerli üretim dalı gözden geçirme döneminde önlem konusu üründe stok bulundur-

mamıştır.
ğ) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan önlem konusu ürünün üretimine ilişkin

doğrudan işçi sayısı endeksi, 2013 yılında 128’e, 2014 yılında ise 130’a yükselmiştir. 2012 yı-
lında 100 olan idari personel sayısı endeksi ise 2013 yılında 80’e düşmüş ve 2014 yılında 80
olarak sabit kalmıştır.
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h) Verimlilik 
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’de 83’e düşmüş,

2014’te ise 84’e yükselmiştir.
ı) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan önlem konusu ürün için nakit akış endeksi,

2013’de 166’ya, 2014’te ise 181’e yükselmiştir.
i) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yı-

lında 100 iken, 2013 yılında 106’ya, 2014 yılında ise 156’ya yükselmiştir.
j) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012 yılında -100 iken,

2013 yılında -156’ya gerilemiş, 2014 yılında ise 1.019’a yükselmiştir. Yerli üretim dalının 2012
ve 2013 yıllarında tevsi yatırımı bulunmazken, 2014 yılında yerli üretim dalı belirli bir değerde
tevsi yatırım gerçekleştirmiştir. Firmanın gözden geçirme dönemine ait yenileme yatırımı bu-
lunmamaktadır.

k) Yatırımların geri dönüş oranı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırımların geri dönüş oranı (kâr/aktif

toplamı) 2012 yılında -100 iken, 2013 yılında 33’e yükselmiş, 2014 yılında ise -48’e gerile-
miştir. 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, genel ola-

rak ekonomik göstergelerinin önlemin de etkisiyle olumlu bir seyir izlediği görülmektedir. Bu-
nunla birlikte, verimlilik ve yatırımların geri dönüş oranı gibi bazı göstergelerinde bozulmalar
görülmektedir. Ayrıca, yerli üretim dalının ticari maliyetlerinde ortaya çıkan artışı eş düzeyde
yurtiçi satış fiyatlarına yansıtamaması, yerli üretim dalının ekonomik bakımdan kırılgan bir
yapı arz etmesine neden olmaktadır.  

ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana 

Gelmesi İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yü-

rürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gel-
mesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki
kapasite ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Önlem konusu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 21 – (1) Önlem konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve önlem

konusu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM
(International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM verileri 2012-
2014 yılları arasında kilogram bazında değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri, önlem
konusu ülkelerin önlem konusu üründeki üretim ve ihracat kapasitelerine ilişkin önemli bir
gösterge teşkil etmektedir. 

(2) UTM’nin verilerine göre, ÇHC’nin önlem konusu cam kapaklarda dünyada ana te-
darikçi ülke konumunda olduğu görülmektedir. Buna göre, ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış ol-
duğu cam kapak ihracatı miktar bazında 2012 yılında 37.204.000 Kg, 2013 yılında 43.540.000
Kg ve 2014 yılında 41.860.000 Kg olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise, ÇHC 2012 yılında
66.669.000 ABD Doları, 2013 yılında 83.366.000 ABD Doları ve 2014 yılında 88.429.000
ABD Doları değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu cam
kapak ihracatının birim fiyatlarına bakıldığında ise fiyatların 2012 yılında 1,80 ABD Doları/Kg,
2013 yılında 1,92 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 2,11 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği
görülmektedir. ÇHC’nin 2012 yılında değer bazında dünya cam kapak ihracatından aldığı pay
%53,3, 2013 yılında %57,6 ve 2014 yılında ise %59,9’dur.

17 Nisan 2016 – Sayı : 29687                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(3) UTM verilerine göre, Endonezya’nın 2014 yılında dünya cam kapak ihracatçısı ül-
keler içerisinde miktar bazında onuncu sırada yer aldığı görülmektedir. Endonezya 2012 yılında
193.000 Kg, 2013 yılında 301.000 Kg ve 2014 yılında ise 461.000 Kg cam kapak ihracatı ger-
çekleştirmiştir. Değer bazında incelendiğinde ise, Endonezya tüm dünyaya 2012 yılında
319.000 ABD Doları, 2013 yılında 561.000 ABD Doları ve 2014 yılında ise 776.000 ABD Do-
ları değerinde cam kapak ihracatı gerçekleştirmiştir. Endonezya’nın tüm dünyaya yapmış ol-
duğu cam kapak ihracatının birim fiyatları dikkate alındığında ise fiyatların 2012 yılında 1,65
ABD Doları/Kg, 2013 yılında 1,87 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 1,69 ABD Doları/Kg ola-
rak gerçekleştiği görülmektedir. Endonezya’nın 2012 yılında değer bazında dünya cam kapak
ihracatından aldığı pay %0,3, 2013 yılında %0,4, 2014 yılında ise %0,5’dir. Türkiye, 2012,
2013 ve 2014 yılarında Endonezya’nın cam kapak ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında
miktar ve değer bazında ilk sırada yer almaktadır.

(4) UTM verilerine göre, Hong Kong’un 2014 yılında dünya cam kapak ihracatçısı ül-
keler içerisinde miktar bazında on üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Hong Kong’un tüm
dünyaya yapmış olduğu cam kapak ihracatı değerlendirildiğinde ise, söz konusu ihracatın 2012
yılında 902.000 Kg, 2013 yılında 470.000 Kg ve 2014 yılında ise 386.000 Kg olarak gerçek-
leştiği görülmektedir. Değer bazında bakıldığında Hong Kong, tüm dünyaya 2012 yılında
4.005.000 ABD Doları, 2013 yılında 2.375.000 ABD Doları ve 2014 yılında 1.589.000 ABD
Doları değerinde cam kapak ihracatı gerçekleştirmiştir. Hong Kong’un tüm dünyaya yapmış
olduğu cam kapak ihracatının birim fiyatlarının 2012 yılında 4,44 ABD Doları/Kg, 2013 yılında
5,05 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 4,11 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Hong Kong’un 2012 yılında değer bazında dünya cam kapak ihracatından aldığı pay %3,2,
2013 yılında %1,6, 2014 yılında ise %1,1’dir.

Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Talebi etkileyen başlıca unsurun fiyat olduğu, yerli üretim dalı ve it-

halatçılardan edinilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Özellikle ÇHC ve Endonezya’nın da bu ko-
nuda avantajlı olduğu genel ithalat istatistikleri incelendiğinde görülmektedir. Öte yandan, ön-
lem konusu cam kapakların ağırlıklı olarak metal tencere, tava ve çaydanlıklarda kullanıldığı
hususu göz önüne alındığında, söz konusu metal eşyaların ihracatında yaşanan artışlar önlem
konusu ürüne olan talebi arttırmaktadır. Nitekim, sektörde faaliyet gösteren önemli bir kuruluş
olan Zücaciyeciler Derneği’nin “Zücaciye Sektörü Dış Ticaret Raporu (Mayıs 2015)”nda yer
alan verilere göre, gözden geçirme döneminde Türkiye’nin demir-çelik, bakır, alüminyum sofra
ve mutfak eşyaları ihracatı artış trendi içerisindedir. Söz konusu ihracat 2012 yılında
329.030.646 ABD Doları seviyesinde iken, 2014 yılında 443.535.945 ABD Doları’na yüksel-
miştir. Buna ilaveten, gözden geçirme döneminde Türkiye’nin bahse konu ürün pazarının ge-
nişlemekte olduğu da dikkate alındığında önlem konusu ülkeler menşeli cam kapaklara yönelik
önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda bu ülkeler menşeli ürünlere önemli ölçüde bir ta-
lep kayması yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç 

Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, önleme tabi ülkelerin Türkiye’ye

yönlendirebileceği ciddi kapasiteleri ve ihracat kabiliyetlerinin bulunduğu, Endonezya ve ÇHC
menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin fiyatların uygunluğu olduğu, Hong Kong menşeli
ithalatın 2012 ve 2013 yıllarında durmasına rağmen 2014 yılında tekrar başladığı, önlemin
yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranış-
larını yansıtacak olan esas soruşturmalarda tespit edilen damping marjlarının önemli seviye-
lerde olduğu da dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam
etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2016 – Sayı : 29687



(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalat her ne kadar azalsa da, 2013 ve 2014 yıllarında bu

ithalatın birim fiyatının genel ithalatın ortalama birim fiyatından düşük olduğu ve ÇHC menşeli

ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını yıllar itibariyle artan oranlarda kırdığı

ve baskı altında tuttuğu görülmektedir. Endonezya menşeli ithalat için hesaplanan kırılma oran-

ları dönem boyunca, baskı oranları ise 2013 yılından itibaren her ne kadar negatif değerler

almış olsa da, söz konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar bakımından artış kaydetmesinin,

mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde, kırılma ve baskı oranlarının pozitif değerlere kay-

ma ihtimalini işaret etmektedir. Hong Kong’dan 2012 ve 2013 yıllarında ithalat gerçekleşmez-

ken, inceleme döneminin sonunda, 2014 yılında yeniden başlamıştır. Hong Kong için hesap-

lanan kırılma ve baskı oranları her ne kadar negatif değerlere sahip olsa da bu durum, söz ko-

nusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın düşük seviyelerde olması nedeniyle ithalat fiyatlarının

gerçek fiyatları tam olarak yansıtmayabileceği gerekçesiyle gösterge olarak kabul edilmemiştir.

Yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle yerli üretim dalının temel göstergelerinde ve pazar payı

oranlarında iyileşmeler yaşanmıştır. Bununla birlikte, yerli üretim dalının verimlilik ve yatı-

rımların geri dönüş oranı gibi diğer bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı ve

yerli üretim dalının ticari maliyetlerinde ortaya çıkan artışı eş düzeyde yurt içi satış fiyatlarına

yansıtamadığı hususu da dikkate alındığında önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zararın

devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemlerin yürürlükten kalkması ha-

linde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit

edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanı-

nın onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2010/12) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şe-

kilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede gümrük tarife pozisyonu numarası,

tanımı, menşe ülkeleri ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen tutarlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük 

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/12)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi tara-

fından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli “ftalik anhidrit” ürününün itha-
latına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının
belirlenmesidir.

Dayanak
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
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
d) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
e) PETKİM: Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketini,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ğ) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 2917.35.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “ftalik

anhidrit”tir.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi
çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, PETKİM
bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Şikâyete konu ülke olan Kore Cumhuriyeti’nin iç piyasa satışlarına

ilişkin veri bulunamadığından YÜD tarafından 2015 yılı için şikâyete konu ürünün üretiminde
kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı madde, dolaylı işçilik,
enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderlerine satış ve genel idari giderler ile fi-
nansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr oranı ilave edilerek oluştu-
rulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul
edilmiştir.
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(2) İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in 2015 yılına ait şikâyet konusu ürünün şikâyet
konusu ülkeden gerçekleşen ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz ko-
nusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta ile dâhili navlun bedelleri düşürülerek fiyat fab-
rika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç
fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştı-
rılmış olup şikâyete konu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin
28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiasının incelen-

mesi amacıyla şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, Kore
Cumhuriyeti menşeli ithalatın pazar payı, şikâyet konusu ülke menşeli ithalatın YÜD’ün iç
satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu değerlendiril-
miştir.

(2) Kore Cumhuriyeti menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak
hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2013-2015 dönemi arasında ciddi oranda yükseldiği;
aynı zamanda Kore Cumhuriyeti menşeli ithalatın anılan dönem itibarıyla pazar payının da art-
tığı tespit edilmiştir. 

(3) Kore Cumhuriyeti menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını 2015 yılında kırmadığı an-
cak belli bir seviyede baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) YÜD’ün şikâyet konusu ürüne ilişkin kârlılık ve ürün nakit akışı gibi temel ekono-
mik göstergelerinde olumsuzluklar tespit edilmiştir. 

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-
narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın YÜD’de zarara yol aç-
tığı değerlendirilmiştir. 

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturma-

sının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Kore Cumhuriyeti menşeli
2917.35.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “ftalik anhidrit” ürününe yönelik olarak bir damping
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.  
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bi-
linen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine
bildirimde bulunulur.

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

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili
bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları,
tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar gö-
rüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe su-
nabilir.
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(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir. 

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-
rıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını
belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği
bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Teb-
liğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı
fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde
sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin

verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu
bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış
ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi
hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mev-
cut verilere göre yapılabilir. 

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36 Emek/ANKARA
Faks:+90-312-204 8633
E-posta: dms251@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No  : 2014/499-2015/141 

Karar Tarihi  : 26.02.2015. 

Suç : Hava Değişimi Tecavüzü 

Uygulanan K.Md. : As. C.K.nun 66/1-b, TCK'nın 53/1, 62/1, 73. Md. ve 5271 

S.K.'nun 231/5, 7, 8, 10, 11'inci maddeleri. 

Sanık Kimliği  :  Sinan KILINÇ; Cemil ve Zehra Oğ. 10.06.1992 D.lu, HATAY/ 

Samandağ/ Çöğürlü Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 17747127242) 

Karar : 5 Ay hapis (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-7-8-10-11. 

Maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA) 2811 

—— • —— 
Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 

 ANKARA 

E/K No: 2013/770 Esas, 2015/212 Karar K.Tarihi: 12.05.2015 Sanık: J.Er Kamil YEŞİL, 

Ünal ve Durdane oğlu, 23.01.1980 Gülağaç doğ. Aksaray/Gülağaç-Camiliören nüf. kayıtlı, T.C. 

Kimlik No: 32963370654 Suç: Firar Suç Tarihi: 16.03.2007-02.01.2009 K. Maddesi: As.CK’nun 

66/1-a maddesi, TCK’nun 62 ve 63’üncü maddeleri, 5271 sayılı CMK.nun 231/5’inci maddesi. 

Verilen Ceza: ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA VE HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde itiraz isteminde 

bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine de 

itiraz başvurusunda bulunabileceği; itiraz isteminin dilekçe ile olacağı veya mahkeme veya 

savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de 

olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine 

bir beyanda bulunmak suretiyle de itiraz isteminde bulunabileceği; tutuklu bulunan sanığın zabıt 

kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak 

suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek itiraz isteminde bulunabileceği; ayrıca postaya 

verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de itiraz isteminde bulunulabileceği; itiraz incelemesinin en 

yakın Askeri Mahkeme tarafından yapılacağı, taraflarca itiraz edilmemesi halinde kesinleşeceği 

ilanen tebliğ olunur. 2918 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LAVUAR YEDEKLERİ İŞLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Lavuar yedekleri işlenmesi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2016/120103 

Dosya no : 1624033 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) - Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Lavuar yedekleri işlenmesi 12 kalem (61 parça) 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05.05.2016 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

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

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.05.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 3479/1-1 
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MADEN İŞLETMECİLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

HUKUKU KURUMUMUZ UHDESİNDE KALMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDA 

AYRINTILI DURUMU BELİRTİLEN ALACAAĞZI KANDİLLİ -300 KOTU ÜZERİ 

RÖDEVANSLI TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ 20 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ 

YAPABİLECEK EHİL GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİNDEN UYGUN TEKLİF YAPANA 

İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR 

 

RÖDÖVANS İHALESİ DOSYA NO 

İHALE 

TARİHİ 

AÇILIŞ 

SAATİ Ş. BEDELİ 

ALACAAĞZI KANDİLLİ - 300 

KOTU ÜZERİ RÖDEVANSLI 

TAŞKÖMÜRÜ SAHASI 

1613601 29.06.2016 15.00 1.000,00 TL 

 

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekmektedir. 

1 - Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa 

elektronik posta adresi, 

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı. 

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı. 

3 - Tüzel kişiler için Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve 

ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin 

aslı veya noter onaylı sureti. 

4 - İstekliye ait imza sirküleri; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı, 

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza 

sirkülerinin aslı. 

5 - Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu 

oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin a.2, a.3, a.4, a.16, a.17 fıkralarındaki 

esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir. 

6 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi 

7 - İsteklilerin ihale konusu sahayı gördüğüne dair, Armutçuk Taşkömürü İşletmesi 

Müessesesinden alınmış yer görme belgesi. 

8 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi. (İsteklinin 

ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde geçici teminatın veya konsorsiyumu oluşturan 
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diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.) 

9 - İsteklilerin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde, bu şartnameye ekli 

örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi veya konsorsiyum üyelerince 

imzalanan ortaklık sözleşmesinin vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık 

veya konsorsiyum sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık veya 

konsorsiyum yetkilileri; TTK ile yapılacak rödövans sözleşmesini imzalayacaktır. 

10 - Ortak girişim veya konsorsiyum üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir. 

11 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu. 

12 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

13 - Şartnamenin 7.b Maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmiş olan yeterlik belgeleri. 

14 - Kuruma borcu olmadığına dair beyanname. 

15 - Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan veya her sayfası istekli 

tarafından firma kaşesi vurulmuş ve imzalanmış şartname ve ekleri. 

16 - Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname. 

17 - Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 

sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 

18 - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

Bu belgeleri tam ve usulüne uygun olarak vermeyen istekliler ile TTK’ya borcu olduğu 

tespit edilenlerin teklifleri geçersiz sayılır. 

b) Ekonomik, Mali, Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması 

Gereken Kriterler 

Bankalardan temin edilecek belgeler 

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans 

mektubudur. Banka referans mektubu, işletmeci tarafından 20 yıllık sözleşme dönemi için 

üretilmesi taahhüt edilen kömür miktarının, teklif rödövans payı ile çarpımı sonucu bulunan 

tutarın %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit veya teminat kredisini gösteren 

belgedir. Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka 

referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) İstekliler bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı beyan edeceklerdir. 

b) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi; mevduat ve 

kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de 

sunulabilir. 
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İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu belgeler verilebilir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

21 - Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır. 

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir. 

b) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır. 

c) Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır. 

d) Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle kaşelenerek, 

yetkili kişilerce imzalanacaktır. 

e) Birinci üretim yılı için taahhüt üretim miktarı en az 80.000 ton (seksen bin ton) 

olacaktır. İstekliler yıllar itibarıyla taahhüt ettikleri yıllık üretim miktarını bir önceki üretim yılı 

teklifinin %5’ini geçmeyecek şekilde arttırarak, bir önceki yılın taahhüdünün de altına 

düşmeyecek şekilde teklif edeceklerdir. Dolayısıyla isteklilerin tekliflerini verirken ilk taahhüt 

üretimlerini buna göre göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.  Belirtilen şekle uygun 

olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

f) İstekliler; rödövans payını 5 TL/ton’dan (Beş Türk Lirası / Ton) az olmamak üzere 

teklif vereceklerdir. Bu bedelin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

g) Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen 

ton başına rödövans bedeli (TL/ton) ve 20 (yirmi) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına 

rödövans bedelinin çarpımı, yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır. 

h) Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. 

22 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 

Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 68. Sok. no: 22 ANKARA adresinden 1.000,00 TL 

karşılığında temin edebileceklerdir. 

23 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 29.06.2016 Çarşamba günü saat 

14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve 

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliği, Fener Mahallesi İhsan Soyak Sok. 

No:2 ZONGULDAK adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de 

Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin 

huzurunda açılacaktır. 

24 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz 

25 - Bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, Satım, Kiralama, 

Tesis ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir. 

 3480/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 500 TON EMPRENYELİ KALKER TAŞTOZU ALIMI 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125   ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 - 372.259 47 94 - 259 47 77 

  Faks: 0.(372) - 253 12 73 - 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı/Ton 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 - Emprenyeli kalker taştozu 500 

 

b) Teslim Yeri : Malzemenin teslim yeri ilgili Müessese ve İşletme 

Müdürlüğü ambarlarıdır. 

c) Teslim Tarihi  : Sipariş miktarı ve teslim süresi sipariş tarihinden 

itibaren başlamak üzere partiler halinde teknik 

şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. Boşaltma 

Kurumumuza aittir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 09/05/2016 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya No : 1612019 

d) İhale Kayıt No : 2016/123373 

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

7.1. 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 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) İhale idari şartnamesinin 26. maddesinde belirtilen %3 oranında geçici teminat, 

g) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif 

veremez. 

j) İdari şartnamemizin 16’ıncı 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. Teklif ile 

birlikte ürünlere ait teknik özellikleri gösterir 2 takım tanıtıcı katolog ve üretici firmaya ait IS0 

9000 serisi Kalite Sistem Belgesi verilecektir. Ayrıca tüm şirketler teklifleri ile birlikte 1’er adet 

torba numunesi vereceklerdir. 

Firmalar teklifleriyle birlikte Resmi Kurumdan aldıkları kimyasal analiz ve elek analiz 

raporlarını vereceklerdir. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler, ile benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler İhale İdari şartnamesinin 55. 

maddesinde belirtilmiştir. 

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 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. 

8 - Teklifler en geç 09/05/2016 Pazartesi saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

maddeler uygulanır; 

13 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14 - 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. 

 3530/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/183918 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe ANKARA 

Adresi 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik 
Tel-Faks 0 312 294 2000 - 294 2245 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Espet Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.  

Adresi 
Zincirlikuyu Mah. Çevre Yolu  

No: 746 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
380 005 77 91  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Eskişehir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4362  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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. 

 3667/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Memur olarak 

görev yapan Atakan Güneş'in 30 Mart 2015 tarihinden 14 Temmuz 2015 tarihine kadar 

mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. 

maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen ''Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve 

gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin 

soruşturması sonucunda; "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif 

edilmiştir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 05.05.2016 tarihli toplantısında 

görüşüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı DMK'nın 129. maddesinin 2. paragrafında belirtilen 

"Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını 

incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir." hükmü ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, 

Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 43. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen; 

"Hakkında kamu görevinden çıkarma cezası istenenler, soruşturma evrakını inceleme, tanık 

dinletme, Disiplin Kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma 

yapma hakkına sahiptirler" hükmü ile 657 sayılı DMK'nın 130. maddesinde belirtilen ve anılan 

Yönetmeliğin 24. maddesinin; "Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez, soruşturmayı 

yapanın veya Disiplin Kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya 

belirtilen tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar" hükmüne 

göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Atakan Güneş'in 

tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 05.05.2016 tarihinde saat 09:30'da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 02.05.2016 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği veya 05.05.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 29.04.2016 tarihine 

kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 3492/1-1 

————— 

Ege Üniversitesi Sağlık Teknisyeni kadrosunda olup, Radyoloji Anabilim Dalı 

Başkanlığında görev yapan Ferudun Doygun’un 04.08.2015-11.08.2015, 11.08.2015- 14.08.2015, 

17.08.2015-21.08.2015 tarihleri arasında göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz ve kesintisiz 

olarak 3-9 gün göreve gelememek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Ege Üniversitesi 

Rektörlüğünce Ferudun Doygun hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda; adı geçenin 

"Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 05.05.2016 tarihli toplantısında 

görüşüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 129. maddesinin 2. 

paragrafında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir. 

Ancak, Ferudun Doygun'un, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata 

elverişli adresi de tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 05.05.2016 tarihinde saat 09.30'da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 02.05.2016 tarihine kadar 

yazılı savunma gönderebileceği veya 05.05.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya 

vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 29.04.2016 

tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 3493/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.03.2016 tarihli toplantısında, Erzurum ili 

nüfusuna kayıtlı 26.10.1987 doğumlu Ömer oğlu Önder BULUT’un Varna Teknik 

Üniversitesi’ndeki “Bilgisayar Mühendisliği”nden aldığı diploması ile ilgili olarak 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.03.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4520 seri 

numaralı “Bilgisayar Mühendisliği” alanındaki “Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin 

iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve 

kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 3613/1-1 

—— • —— 

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

12.04.2007 tarihli 2007/D1-01482 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 

Müdürlüğümüzce 4780336178 vergi numaralı İnteruğur Tekstil Dış Tic. ve San. A.Ş. adına onaylı 

20.04.2007/IM014815 ve 24.05.2007/IM019732 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri 

muhteviyatı eşyalar için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen Para 

Cezası Kararları ve söz konusu Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden 

vergilerin firmadan tahsil edilememesi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 35. maddesi uyarınca firma ortağı 20456380334 T.C. Kimlik No'lu Ahmet 

ŞEN adına düzenlenen 01.04.2016 tarihli 14996723 sayılı Ödeme Emrine konu 7.776,71-TL 

Gümrük Vergisi, 10.571,14- TL Katma Değer Vergisi, 41.236,00- TL Anti - damping Vergisi, 

4.662,00- TL Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, faizi ve toplam 217.749,70- TL Para 

Cezalarının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

Ancak, Müdürlüğümüzce anılan firma ortağının başkaca tebligat adresi tespit 

edilemediğinden yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ödeme Emrimizin, 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve 

Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 

gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 

 3495/1-1 

—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 

mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.  
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/8649 İstanbul İli, Fatih İlçesinde Yürütülen Meydan Projesi Kapsamında

Tarihi Yarımada Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece

Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Yer

Alan Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARI

2016/8768 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne)

Murat ÇETİNKAYA’nın Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/7)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/10)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/12)

NOT: 16/4/2016 tarihli ve 29686 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2016/8699

Sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


