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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        29 Haziran 2016

       69471265-305-7950

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              29 Haziran 2016

     68244839-140.03-196-413

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        29 Haziran 2016

       69471265-305-7949

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              29 Haziran 2016

     68244839-140.03-195-412

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/436

29/06/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/384

30/06/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERİ MÜZELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/1984 tarihli ve 18531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî
Müzeler Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“3) Müzelerde işçi statüsünde çalıştırılan personelin mevcut mevzuattan doğan ücret
ve benzeri ödemelerin yapılması maksadıyla kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Kültür ve Turizm

Bakanı birlikte yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

IŞIK TEMELLİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(ITAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Işık

Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ITAM) görevlerine ve çalışma şek-

line ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Işık Temelli

Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ITAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kap-

sar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini (ITAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez; ışık temelli teknolojiler hakkında farkındalığın artmasına yö-

nelik eğitsel ve kapasite geliştirme aktiviteleri düzenlemeyi, Temel Bilimler ve Mühendislik

programlarına uygun araştırma alanları içeren ışık temelli Ar-Ge çalışmaları ile komünikasyon,

sağlık, enerji, eğitim ve tarım alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi, bu alanlar-

daki küresel problemlere çözümler sunabilmeyi, fiber-optik ve haberleşme konusunda dona-
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nımlı eleman yetiştirmeyi, bu sayede Ufuk 2020 hedeflerine erişmeyi, Türkiye’deki ve özellikle

Üniversitedeki bu alandaki bilimsel çalışmaları hızlandırmayı ve disiplinler arası çalışmaları

yaygınlaştıracak zeminler oluşturmayı, ilgili alanlarda ulusal/uluslararası işbirliklerini artırmayı

ve bu alanlardaki teorik bilgileri uygulamalı hale dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) ITAM, Fen ve Mühendislik programlarına uygun araştırma alanları

içeren ışık ve ışık temelli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirir. Merkez, dört ana çalışma alanında

Ar-Ge faaliyetlerini yürütür. Bunlar: Fiber-optik, Komünikasyon Teknolojileri, Optik Sensör

Teknolojileri, Optoelektronik Modelleme Uygulamaları ve Spektroskopi Teknolojileridir. Merkez,

çalışma alanlarına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Ulusal/Uluslararası düzeyde Fiber-optik, Komünikasyon, Optoelektronik ve Spektroskopi

alanlarında araştırma-geliştirme çalışması yapmak,

b) Fiber-optik, Komünikasyon, Optoelektronik ve Spektroskopi gibi alanlarda dona-

nımlı eleman yetiştirmek,

c) Lisansüstü öğrencilere eğitim ve sanayide kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak

Ar- Ge çalışmaları yaptırmak,

ç) İlgili alanlarda ulusal/uluslararası projeler hazırlamak,

d) Öğrencilerin ve araştırma personelinin bu projelerle desteklenmesini sağlamak,

e) İleri teknolojik konularında Türk yükseköğretim ve eğitim kurumları arasında öğ-

renci, öğretim elemanı ve araştırmacı hareketliliğine zemin hazırlamak,

f) Uluslararası hale gelmek için yurt dışındaki üniversiteler ile Üniversite arasında öğ-

renci, öğretim elemanı ve araştırmacı hareketliliğini sağlamak,

g) Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında disiplinler arası çalışma sinerjisini artır-

mak ve disiplinler arası çalışmaları zenginleştirmek,

ğ) İlgili alanlarda küresel farkındalık oluşturmak üzere bilimsel etkinlik, konferans ve

seminerler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Fiber-Optik, Optoelektronik Sensör Teknoloji-

leri ve Spektroskopi alanlarında tecrübeye sahip, ileri Optoelektronik üretim deneyimine sahip
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profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından dört yıllık süre için görevlendi-

rilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak amacıyla

Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Mü-

dür Yardımcısı dört yıl için görevlendirilir ve görev süresi biten Müdür ile birlikte Müdür Yar-

dımcısının da görev süresi biter. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Mü-

dür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Aksi halde yeni Müdür görevlen-

dirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

sürdürmek,

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

e) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporu vermek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve Rektör tarafından gö-

revlendirilecek beş üyeden oluşur. Müdür; ihtiyaç duyulduğunda, Yönetim Kurulu onayı ile

Üniversite dışından da üye önerebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendi-

rilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-

dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle

yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev

süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu

görevi, Müdüre vekâlet eden Müdür Yardımcısı veya bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en

az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak,

b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,
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c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek,

ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak,

d) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri alanında araştırma ve uygu-

lamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri; istekleri halinde, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere, en fazla on

beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine bir

yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda Müdür

yardımcılarından biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye

niteliğindedir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri,

sektör işbirlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları, sektör işbirliklerini değerlendirmek,

ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında üretim sektörünün ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni

proje önerilerinde bulunmak,

d) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 15 – (1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversite dışındaki kuruluşlarca destek-

lenen projelere ilişkin protokolleri imzalamaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/27

İşyeri : Yamanlar Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Posta Dağıtım İnşaat

Turizm Oto Kiralama Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

1202/1 Sok. No:13/F Yenişehir/Konak/İZMİR

SGK Sicil No : 1124866.035

Tespiti İsteyen : İşveren

İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Yamanlar Temizlik Özel Sağlık

Hizmetleri Posta Dağıtım İnşaat Turizm Oto Kiralama Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited

Şirketi’nin 1201/1 Sok. No:13/F Yenişehir/İZMİR adresindeki 1124866.035 SGK Sicil no’lu

işyerinde ön muhasebe ve büro hizmetleri işlerinin yapıldığı, Akhisar Belediyesi Fen İşleri

Müdürlüğü’ndeki 1160768.045 SGK Sicil no’lu işyerinde yol ve tretuvar bakım onarımı, kısmi

inşaat işleri bakım onarımı ve şantiye destek hizmeti işlerinde çalıştırılmak üzere insan kay-

nakları temin edilmesi işinin yapıldığı, Mimkar Atık Top. ve Çev. Tem. Peyz. İnş. Kay. Taş.

Hiz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile kurdukları 1019180.057 SGK Sicil no’lu iş ortaklığı ile

Boyabat Belediyesi Çevre Koruma Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü işyerinde insan kaynakla-

rının temin edilmesi alım işinin yapıldığı, Mimkar Atık Top. ve Çev. Tem. Peyz. İnş. Kay. Taş.

Hiz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Dinamik Ege Gıda İnş. Oto. Tem. ve Tem. Mal. Teks. San.

Tic. Ltd. Şti. ile kurdukları 1031356.037 SGK Sicil no’lu iş ortaklığı ile Tosya Belediyesi iş-

yerinde insan kaynaklarının sağlanması işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları

Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı,

M.N.A. Tabldot Tem. Hiz. İnş. Bilg. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile kurdukları

1175026.042 SGK Sicil no’lu iş ortaklığı ile Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-

dürlüğü işyerinde Meram Belediyesi hizmet alanı içerisindeki çöp toplama ve diğer temizlik

işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel

işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/28

İşyeri : Samet Teknik Hırdavat ve Kalıp Parlatma Plastik Tic. San. Ltd. Şti.

Karayolları Mah. 5472 Sok. No:13/8 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1103170.034

Tespiti İsteyen : Birleşik Metal-İş Sendikası 

İnceleme : Samet Teknik Hırdavat ve Kalıp Parlatma Plastik Tic. San. Ltd. Şti.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; dışarıdan tedarik edilen yarı mamul metal çubukların torna

tezgahlarında işleme ve ısıl işlevi ile sertleştirme işlemlerinden sonra metalden kalıp parçası

üretimi yapıldığı, işçilerin de ağırlığının bu işe özgü olan torna tezgah operatörlüğü işinde ça-

lıştıkları, nihai ürünün hammaddesinin metalden oluştuğu ve bu nedenle yapılan işlerin İşkolları

Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Samet Teknik Hırdavat ve Kalıp Parlatma Plastik Tic. San. Ltd. Şti. işyerinde

yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna

girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’ de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve

Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/29

İşyeri : TLS Lojistik A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:18 

Ataşehir/İSTANBUL (Merkez)

SGK Sicil No : 1352835.034

Tespiti İsteyen : İşveren

İnceleme : TLS Lojistik A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Küçük-

bakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:18 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki merkez işyerinde ve

merkeze bağlı toplam ondört işyerinde amaçta birlik, yönetimde birlik ve hukuksal bağlılık

unsurları çerçevesinde depo/antrepo ve dağıtım komisyonculuğu işlerinin yapıldığı tek bir

işyeri olduğu ve diğer ondört işyerinin merkez işyerine bağlı yerler olduğu, bu nedenle yapılan

işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye

ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
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Karar : TLS Lojistik A.Ş.’nin yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeli-

ğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna

girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve

Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/30

İşyeri : Doğal Hayatı Koruma Vakfı

Büyük Postane Cad. No:43-45 K:5 Bahçekapı Fatih/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1035224.034

Tespiti İsteyen : İşveren

İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nda

çalışan işçilerin doğal yaşam ve doğal kaynakların korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu,

bu faaliyetlerin gözlem ve araştırma yapmak, yayın dağıtımı, rapor hazırlanması gibi faaliyetler

olduğu ve yürütülen projelerin tamamının tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler olduğu, bu

nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve

ormancılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Doğal Hayatı Koruma Vakfı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkol-

ları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” işkoluna girdi-

ğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/31

İşyeri : Iron Mountain Arşivleme Hizmetleri A.Ş.

Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cad. Dedeman İş Hanı No:48/1

Beşiktaş/İSTANBUL (Merkez)

SGK Sicil No : 1105498.034

Tespiti İsteyen : Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme : Iron Mountain Arşivleme Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapı-

lan incelemede; Karatoprak Mevkii Akçeşme Dış Kapı No: 6/B Çatalca/İSTANBUL adresin-

deki 1460104.034 SGK sicil no’lu, Köşklü Çeşme 560/1 Dış Kapı No:4 Gebze/KOCAELİ ad-

resindeki 1109360.041 SGK sicil no’lu, Köşklü Çeşme İstanbul Dış Kapı No:51 Gebze/KO-

CAELİ adresindeki 1109362.041 SGK sicil no’lu, Sultan Orhan Mah. 1178 Sok. Dış Kapı
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No:16 Gebze/KOCAELİ adresindeki 1094544.041 SGK sicil no’lu, Pelitli Hanımnine Dış Kapı

No:41 adresindeki 1109363.041 SGK sicil no’lu, Osman Yılmaz Mh. Beylikbağı Mev. İstanbul

Cad. Gebze/KOCAELİ adresindeki 1075697.041 SGK sicil no’lu ve Kavaklı Fulya Dış Kapı

No:22 İç Kapı No:1 adresindeki 1460087.034 SGK sicil no’lu işyerlerinde müşterilerden teslim

alınan arşiv belgelerinin kaydedildiği, saklandığı ve yönetiminin yapıldığı, Gayrettepe Mh.

Yıldız Posta Cad. Dedeman İş Hanı No:48/1 Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki 1105498.034

SGK sicil no’lu işyerinde yönetim, muhasebe, finans, insan kaynakları, satış ve özlük işleri

gibi idare merkezi faaliyetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeli-

ğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edil-

miştir.

Karar : Iron Mountain Arşivleme Hizmetleri A.Ş.’nin yürüttüğü işlerin niteliği itiba-

riyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna

girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve

Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/32

İşyeri : Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7

Dilovası/KOCAELİ

SGK Sicil No : 1081486.041, 1159731.034

Tespiti İsteyen : İşveren

İnceleme : Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 Dilo-

vası/KOCAELİ adresindeki 1081486.041 SGK sicil no’lu fabrika işyerinde kimyasal yöntemlerle

elde edilen çeşitli türlerde akrilik üretimi yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönet-

meliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı, 

İşverenliğe ait İçerenköy Mah. Umut Sok. No:10/12 Kat:3 Ataşehir/İSTANBUL adresin-

deki 1159731.034 SGK sicil no’lu büro işyerinde birden çok işverenliğin yönetim, satış, pazar-

lama, finans, muhasebe, dış ticaret, insan kaynakları, müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütüldüğü,

bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve

güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/16)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/25) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping so-
ruşturması 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) ABD: Amerika Birleşik Devletlerini,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) CCCME: Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracatı Ticaret Odasını,
ç) Chiller: Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteleri (yal-

nızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller - absorbsiyon
ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç),

d) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
g) Midea: Chongqing Midea General Refrigeration Equipment Co.,Ltd. firmasını,
ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
h) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
ı) ÜFE: Üretici fiyat endeksini,
i) ÜntesRhoss: Üntes Rhoss Soğutma Sistemleri A.Ş.’yi,
j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

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

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 4 – (1) Şikâyetçi yerli üretici ÜntesRhoss tarafından yapılan ve Erbay So-

ğutma Isıtma Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., İmas Klima Soğutma Makina Sanayi Ticaret ve
Müm. A.Ş., Vatbuz Isıtma Soğutma ve Hav. San. Paz. Tic. Ltd. Şti. ve İmbat Soğutma Isıtma
Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruda; ÇHC menşeli 8418.69.00.10.00
GTİP altında kayıtlı Chiller’ın dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bunun YÜD üzerinde maddi
zarar tehdidi oluşturduğu iddiasıyla damping soruşturması açılması talep edilmiştir.
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Yerli üretim dalı
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

çerçevesinde başvuru sahibi ÜntesRhoss ve başvuruyu destekleyen firmaların 2014 yılı üretim
miktarları dikkate alındığında YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma
döneminde şikâyetçi ve şikâyeti destekleyen yerli üreticilerin YÜD’ü temsil niteliğini değişti-
recek bir bilgiye ulaşılmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve
ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen
ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

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

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

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

(5) Kendilerine soru formu gönderilen 6 ithalatçı firmanın 3’ünden cevap alınmıştır.
(6) Türkiye’ye ÇHC’den soruşturma konusu ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit

edilen ve kendilerine soru formu gönderilen 6 firmadan 1’i soru formlarına cevap vermiş ve
piyasa ekonomisi uygulamayan ülke statüsünde soru formunun ilgili kısımlarını doldurmuştur.
Kendisine soru formu gönderilenler dışında da herhangi bir ihracatçı işbirliğinde bulunmamıştır.
Buna ilave olarak CCCME de soruşturmaya taraf olmak istediğini beyan etmiştir.

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

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

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici

ÜntesRhoss’un Kazan/Ankara’da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama so-
ruşturması gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri
MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için
1/1/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün 8418.69.00.10.00 GTİP’li “Chiller”dır.
(2) Ürün, soğutma ihtiyacı olan binalarda soğutmayı yapabilmek için sistem içindeki

suyu soğutur. Soğutulan su pompa vasıtası ile klima santrali ve fancoil gibi cihazlara sevk
edilir. Bu cihazların içerisinde bulunan eşanjör vasıtası ile ısı transferi sağlanarak hava ile
mahal soğutulur. Soğutma grubunu oluşturan evoporatör, kompresör ve kondenserden oluşan
üç ana donanım vardır. Ürün, kapalı devre soğutucu gaz vasıtası ile gazın üç ana ekipmanda
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faz değişimi yaparak iklimlendirme sistemi veya proses sisteminde ihtiyaç duyulan suyu so-
ğutur. Soğutma grupları evaporatör türüne göre hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak ikiye
ayrılırlar. Bu iki tür de kendi içlerinde vidalı ve scroll kompresörlü olarak adlandırılırlar.

(3) İşbirliğinde bulunan ithalatçı firmalar ithalatçı soru formuna verdikleri cevaplarda;
Türkiye’de yerleşik üreticiler tarafından tek absorbsiyonlu ve santrifüj kompresörlü soğutma
grubu üretimi yapılmadığını ve dolayısıyla bu ürünlerin soruşturma kapsamı dışında tutulması
gerektiğini; endüstriyel mutfaklarda kullanılan şişe soğutucuların da aynı GTİP altında ithal
edildiğini ve fakat bu ürünün soruşturma konusu ürünle benzer ürün sayılmaması gerektiğini
dile getirmişlerdir.

(4) YÜD’de gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması sırasında YÜD tarafından
absorbsiyonlu ve santrifüj kompresörlü soğutma grubu üretimi yapılmadığı ve bu tip chillerlar
ile şişe soğutucuların soruşturma konusu ürünle benzer ürün olmadığı tespit edilmiştir.

(5) Sonuç olarak, yerli üreticiler tarafından üretilen Chiller ile ÇHC’den ithal edilen
Chiller arasında işlevsel ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanım amaçları, tüketicilerin
algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından aynı ya da benzer özellikler gösterdiği gö-
rülmüş olup ÇHC’den ithal edilen ürünler ile YÜD tarafından üretilen ürünler Yönetmeliğin 4
üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 11 – (1) Yönetmelik Ek Madde 1 hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygu-

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

(2) Bu itibarla, soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ÇHC’de yerleşik Midea
piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği iddiasında bulunmadığından normal değerin
tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında oluşturulmuş normal değer yöntemi kulla-
nılmıştır.

Oluşturulmuş normal değer
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, ÇHC'de yerleşik işbirli-

ğinde bulunan firmanın piyasa ekonomisinde faaliyet göstermediği kabul edildiğinden normal
değer, Türkiye'de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul
bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.

(2) Normal değer tespiti yapılırken, ÇHC’li firmaların lehine olacak şekilde yerli üre-
ticinin sunmuş olduğu farklı ürün tipleri ile ÇHC menşeli ürün tiplerine mukabil ve/veya daha
az soğutma kapasitesine sahip ürün tipleri seçilerek karşılaştırma yapılmıştır.

İhraç fiyatı
MADDE 13 – (1) İşbirliği yapan üretici-ihracatçı firma için ihraç fiyatı kural olarak

Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 14 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için normal değer ile ihraç

fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
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(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 gibi
belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

Damping marjları
Madde 15 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjı,

normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplan-
mıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar firma
özel bildiriminde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İşbirliğine gelmeyen firmalar için ise Yönet-
meliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.

(2) Buna göre, soru formuna cevap veren Midea için hesaplanan damping marjı CIF
bedelin %36,63’ü düzeyindedir. İşbirliğinde bulunmayan diğer ÇHC’li üretici/ihracatçılar için
belirlenen damping marjı ise CIF bedelin %49,64 düzeyindedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Maddi Zarar Tehdidine İlişkin Belirlemeler

Genel açıklamalar
MADDE 16 – (1) Maddi zarar tehdidinin varlığı Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçe-

vesinde incelenmiştir. Maddi zarar tehdidi belirlemesinde esas alınan dönem 2012-2014 yılları
olmakla birlikte, YÜD 2012 yılında çok az miktarda deneme üretimi yaptığından YÜD’ün eko-
nomik göstergeleri 2013-2014 dönemi itibariyle analiz edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ile şikâyete konu ülkeden yapılan ithala-
tının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2012- 2014 dö-
nemi dikkate alınmıştır.

(3) Bunlara ilave olarak, ÇHC menşeli ithalatın YÜD’e yönelik maddi zarar tehdidinin
boyutunu test edebilmek için ÇHC’nin söz konusu üründe kapasite, üretim ve ihracat verileri
uluslararası yayınlar ve UTM verileri esas alınarak incelenmiştir.

Genel ithalat
MADDE 17 – (1) 2012 yılında 3.638.229 Kg olan şikâyet konusu ürünün genel ithalatı

2013 yılında 5.280.465 kg ve 2014 yılında 4.571.562 kg seviyesinde gerçekleşmiştir.
(2) Bahse konu ürünün genel ithalatının değer bazında 2012 yılında 46.564.863 ABD

Doları, 2013 yılında 68.695.079 ABD Doları ve 2014 yılında da 57.998.187 ABD Doları dü-
zeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Genel ithalatın birim fiyatları ise 2012 yılında 12,80 ABD Doları/Kg, 2013 yılında
13,01 ABD Doları/Kg ve 2014 yılında da 12,69 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

Soruşturma konusu ülkeden ithalat
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2012-2014 yıllarında ÇHC’den ithalatı

miktar bazında 2012 yılında 552.050 kg, 2013 yılında 786.995 kg ve 2014 yılında 865.669 kg
olmuştur. Gerçekleşen ithalatın değeri ise 2012 yılında 5.287.133 ABD Doları iken 2013 yılında
7.582.230 ABD Doları ve 2014 yılında da 7.171.081 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2012 yılında 9,58 ABD Doları/Kg iken
2013 yılında 9,63 ABD Doları/Kg ve 2014 yılında da 8,28 ABD Doları/Kg olarak gerçekleş-
miştir.

(3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2012 yılında % 15, 2013 yı-
lında % 15 ve 2014 yılında da % 19 seviyesindedir.
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Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı incelenen dönem

itibariyle miktar ve değer bazında dalgalı seyretmiştir. Buna göre 2012 yılında 3.086.179 kg
olan ithalat 2013 yılında 4.493.470 kg ve 2014 yılında 3.705.893 kg olarak gerçekleşmiştir.
Yine bu dönemde gerçekleşen ithalatın değer bazında gelişimi ise 2012 yılında 41.277.730
ABD Doları, 2013 yılında 61.112.849 ABD Doları ve 2014 yılında da 50.827.106 ABD Doları
seviyesindedir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2012 yılında 13,38 ABD
Doları/Kg, 2013 yılında 13,60 ABD Doları/Kg ve 2014 yılında da 13,72 ABD Doları/Kg dü-
zeyine yükselmiştir.

Yurt içi tüketim ve pazar payları
MADDE 20 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üretici

ÜntesRhoss’tan temin edilen yurt içi satış miktarları ile şikâyeti destekleyen firmaların yurt içi
satış miktarları ve genel ithalat miktarları kilogram bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala
ilişkin tüketim elde edilmiştir.

(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2013 yılı için
100 olarak alındığında 2014 yılında 102’ye yükselmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise
2013 yılında 100 iken 2014 yılında da 121’e yükselmiştir.

(3) ÇHC’nin benzer mal tüketimi pazar payı endeksi 2013-2014 yıllarında sırasıyla 100
ve 108 olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması
MADDE 21 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün

yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkenin CIF ithal fiyatlarının üzerine

gümrük vergisi (%2,2) ve diğer ithalat masrafları (%2) ilave edilerek bulunan soruşturma ko-
nusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ortalama yurt içi satış fiyat-
ları ile karşılaştırılmıştır.

(3) Buna göre ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF ihraç fiyatına
göre 2013 yılında %2 ve 2014 yılında da %13 düzeyinde kırdığı tespit edilmiştir.

Fiyat baskısı
MADDE 22 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında

YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.
Buna göre ÇHC menşeli ithalat YÜD’ün fiyatlarını 2013 yılında %11 ve 2014 yılında ise %23
oranında baskılamıştır.

Fiyat bastırması
MADDE 23 – (1) Fiyat bastırması, YÜD’ün dampingli ithalat sebebiyle artan maliyet-

lerini fiyata yansıtamaması veya maliyetlerden daha az oranda yansıtabilmesi veya maliyetler
aynı kalırken fiyatının yıpranması sonucunda kar oranının azalması ya da maliyet-fiyat oranının
yükselmesidir.

(2) YÜD’ün birim ticari maliyetlerinin birim yurt içi satış fiyatlarına oranı 2013 yılında
%99 ve 2014 yılında da %98 düzeyinde seyretmiştir.

Şikâyete konu ülkenin maddi zarar tehdidinin incelemesi
MADDE 24 – (1) ÇHC’nin şikâyet konusu ürünün küresel pazara ihracatına ilişkin de-

ğerlendirmeler UTM’den temin edilen altılı gümrük tarife pozisyonu verileri ile Mart 2014
BSRIA Chillers China Raporu’ndan elde edilen veriler çerçevesinde yapılmıştır.

(2) Buna göre, ÇHC’nin 2012 yılında 114.342 ton olan toplam ihracatı 2013 yılında
105.241 ve 2014 yılında da 110.484 ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu toplam ihracatın
değer bazındaki gelişimine bakıldığında ise 2012 yılında 1,2 milyar ABD Doları düzeyinde
iken 2013 yılında 1,05 milyar ABD Doları ve 2014 yılında da 1,1 milyar ABD Doları düzeyinde
seyretmiştir.
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(3) ÇHC menşeli ürün ihracatının birim fiyatlarındaki değişmelere bakıldığında ise
2012 yılında 9,6 ABD Doları/kg olan ortalama birim fiyatların 2013 yılında 9,9 ABD Doları/Kg
ve 2014 yılında da 10,1 ABD Doları/Kg düzeyinde ve Türkiye’ye ihraç fiyatından daha yüksek
seviyede gerçekleşmiştir.

(4) Öte yandan, AB Pazara Giriş Veri Tabanından yararlanılarak, ÇHC’nin AB’ye şi-
kâyet konusu ürün ihracatına ilişkin veriler incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılında miktar ba-
zında 13.812.200 kg olan ithalatın değeri 90.014.982 Avro ve birim fiyatı 6,5 Avro/Kg olarak
gerçekleşirken 2013 yılında 13.766.700 kg karşılığında 107.323.395 Avro ve 7,8 Avro/Kg ve
2014 yılında da 16.409.400 Kg karşılığında 126.043.130 Avro ve 7,68 Avro/kg olarak gerçek-
leşmiştir.

(5) Bununla birlikte ÇHC’nin şikâyet konusu ürün ihracatında başlıca ülke pazarlarının
sırasıyla ABD, Endonezya, Hindistan, Tayland ve Danimarka olduğu anlaşılmaktadır.

(6) ÇHC’de ortak girişim sermayesi yoluyla çok sayıda yabancı marka soğutma grubu
pazarına girmiştir. Yerli markaların güçlü gelişimine bağlı olarak pazarda iki grup marka ortaya
çıkmıştır. Bunlar, yerel markalar ile küresel markalardır.

(7) Avrupa ve ABD’li markalar ÇHC’de su ve hava soğutmalı chiller pazarını domine
etmektedirler. Japon ve Koreli markalar ise VRF ve modüler chiller pazarında rekabetçi du-
rumdadırlar. ÇHC’li yerli üretici olan Midea, Gree ve Haier firmaları hem büyük chiller hem
de VRF pazarında güçlü performans göstermektedirler. Chiller pazarında en büyük 10 üreticinin
7’si yabancı markalardır. Bunlar arasında, Daikin, York, Hisense Hitachi, McQuay, Carrier,
Trane ve Toshiba gibi küresel çapta faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır.

(8) İlk 10 marka toplam ÇHC pazarının %77’sini karşılamaktadır. İlk 10’da yer alan 3
yerli firma ise toplam pazarın %50’sini karşılamaktadır. Türkiye pazarında önemli pay sahibi
olan Midea ve Gree gibi ÇHC’li markalar yabancı markalar ile ÇHC pazarında güçlü bir şekilde
rekabet etmektedir.

(9) ÇHC’de büyüme rakamındaki gerileme merkezi sistem soğutma sanayiini de olum-
suz yönde etkilemektedir. Merkezi soğutma sanayiindeki gelişim 2015 yılında yoğun baskı al-
tında kalmıştır. Buna ek olarak, biriken büyük miktardaki stoklar ÇHC menşeli ithalatın neden
olabileceği zarara ilişkin kuvvetli gösterge olduğu değerlendirilmektedir.

(10) 2016 yılının başlarında emtia piyasalarında yaşanan hareketliliğin ÇHC’de yerleşik
kapasite kullanım oranlarını arttırması beklenmektedir. Söz konusu kapasite kullanım oranla-
rının yükselmesi de soruşturma konusu ürün ithalatının tehdit varlığını yükseltecektir.

(11) Mart 2014 BSRIA Chillers China Raporu’nda yer alan verilere göre, soruşturma
konusu ürünün ÇHC pazarının 2012-2017 döneminde adet bazında %63, değer bazında ise
%48 oranında büyümesi öngörülmektedir.

(12) Bununla birlikte, Raporda yer aldığına göre her yıl vidalı chiller üretimine bazı
belirli oyuncular girmekte ve yeni ürünler üretmektedir. TCL Corporation, Ekim 2013’te chiller
pazarına girmiş ve pazarda oyuncu sayısı artmıştır. Momth, santrifüjlü chiller ile rekabet ede-
bilir benzer soğutma kapasitesine sahip 500-1800 RT kapasitesinde vidalı chiller üretimine
başlamıştır. Pazarda benzer ürün üreten firmaların yeni yatırım yapmaları mevcut maddi zarar
tehdidini arttırıcı nitelik arz etmektedir.

Maddi zarar tehdidine ilişkin değerlendirme
MADDE 25 – (1) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının YÜD üzerinde ne-

den olduğu maddi zarar tehdidinin incelenmesi neticesinde, ÇHC’nin dünya chiller pazarında
en önemli üretici ve ihracatçı ülkelerden biri olduğu tespit edilmiş olup, 2015 yılından itibaren
ÇHC ekonomisinin büyüme rakamlarında görülen düşüşün önümüzdeki yıllarda da devam et-
mesi halinde ÇHC’de chiller pazarının istenilen ölçüde büyümeyeceği tahmin edilmektedir.
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ÇHC chiller pazarındaki büyümenin geçmiş performansından uzak olması ve 2014 yılında satış
kanallarında biriken büyük miktardaki stoklar nedeniyle ÇHC’li üreticilerin ihraç pazarlarına
daha agresif bir şekilde yönelmesi beklenmektedir.

(2) Öte yandan, ÇHC iç pazarında birim chiller fiyatında öngörülen gerileme ÇHC’li
üretici/ihracatçı firmaların bildikleri, distribütörlük ağı vasıtasıyla iyi tanıdıkları Türkiye pa-
zarına daha çok yönelmelerine neden olacaktır. ÇHC’de özelikle vidalı chiller üretimine her
yıl bazı belirli oyuncular girmekte ve yeni ürünler üretilmektedir. TCL Corporation’ın Ekim
2013’te chiller pazarına girmesiyle ÇHC’de yerleşik önemli chiller üretici sayısı artmıştır. Artan
oyuncu sayısı ve artan kapasite ülkemiz yerli sanayi için maddi zarar tehdidi oluşturmaktadır.

(3) Bunlara ilaveten, Midea’nın sunmuş olduğu verilere göre maddi zarar inceleme dö-
nemi itibariyle firmanın kapasite artırımına gittiği, üretimini ve kapasite kullanım oranını ar-
tırdığı görülmekte olup önümüzdeki dönemde Türkiye piyasası için tehdit oluşturmaya devam
edeceği değerlendirilmektedir.

(4) Türkiye’de özellikle son yıllarda büyük yatırım projelerinin hayata geçirilmesiyle
birlikte soruşturma konusu ürün pazarının da büyümesi beklenmektedir. Üçüncü havalimanı,
şehir hastaneleri, büyük konut projeleri gibi soruşturma konusu ürünün kullanılacağı mega pro-
jelerde ihale almak isteyen ÇHC’li firmaların daha yoğun bir şekilde ve düşük fiyat odaklı yak-
laşımlarıyla YÜD üzerinde neden oldukları maddi zarar tehdidini artıracakları ve maddi zararın
yakın gelecekte ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

(5) Bütün bu unsurlar dikkate alınarak ÇHC menşeli dampingli ithalatın YÜD üzerinde
“maddi zarar tehdidi” oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 26 – (1) YÜD ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli

üreticinin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Li-
rası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel de-
ğerler esas alınmış ve veriler 2013 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir. YÜD’ün üretime
2012 yılında geçmesi ve bu yılda sadece çok az miktarda deneme üretimi yapmış olması ne-
deniyle endeks değerlerin daha sağlıklı analiz edilebilmesi için baz yıl olarak 2013 yılı esas
alınmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı
1) YÜD’ün ilgili üründe 2013 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2014 yılında da

124 olarak gerçekleşmiştir.
2) Bu dönemde yerli üreticinin kurulu üretim kapasitesi değişmemiştir. Kapasite kul-

lanım oranı ise 2012 yılında 100 iken 2014 yılında 128 olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD tarafından incelenen dönemde üretilen bütün ürünler yurt içinde satılmış olup

söz konusu dönemde stokta ürün tutulmamıştır.
2) 2013 yılı 100 olmak üzere 2014 yılında 124 seviyesine yükselmiştir. Gerçekleşen

yurt içi satışların hâsılatı reel olarak incelendiğinde ise 2014 yılında 100 olan endeks 2014 yı-
lında da 122’ye yükselmiştir. Yurt içi birim satış fiyatları ise 2013 yılı 100 olmak üzere 2014
yılında 98 olarak gerçekleşmiştir.

3) YÜD bu dönemde yurt dışı satış yapmamıştır.
c) Pazar payı
1) Şikâyet konusu ürünün yurt içi tüketimi 2013 yılı 100 olmak 2014 yılında 91 olarak

gerçekleşirken YÜD’ün pazar payı endeks değerleri ise 2013 yılında 100 olmak üzere 2014
yılında 136’ya yükselmiştir.

ç) Stoklar
1) Şikâyet konusu ürünün proje ve sipariş bazlı üretimi olması nedeniyle stok bulun-

durulmamaktadır.
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d) İstihdam
1) Yerli üreticinin ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2013 yılı 100 olmak

üzere 2014 yılında 110 olarak gerçekleşmiştir.
e) Ücretler
1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi

2013 yılı 100 alındığında 2014 yılında da 106’ya yükselmiştir.
f) Verimlilik
1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2013 yılında

100 iken 2014 yılında 113’e yükselmiştir.
g) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2013 yılında

100 iken 2014 yılında 98’e gerilemiştir.
2) YÜD’ün birim ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak

hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2013 yılı 100 alındığında 2014 yılında 123
olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Nakit Akışı
1) YÜD’ün ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2013 yılı 100 alındığında

2014 yılında 149 seviyesinde gerçekleşmiştir.
h) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili aktif büyüklüğü 2013 yılı 100 alındığında 2014

yılında da 124’e yükselmiştir.
ı) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla öz sermayesinin gelişimi

incelenmiştir. Buna göre, 2013 yılı 100 birim olan endeks değeri 2014 yılında da 91’e gerile-
miştir.

i) Yatırımların Seyri
1) YÜD’ün incelenen dönem itibariyle tevsi yatırımları 2013 yılı 100 olmak üzere 2014

yılında 193 olarak gerçekleşmiştir.
2) Dönem itibariyle yatırımların geri dönüşüm oranı (kar/özkaynak) ise 2013 yılı 100

olmak üzere 2014 yılında da 185 olarak gerçekleşmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Şikâyetçi yerli üretici 2012 yılında 2 adet deneme üretimini gerçek-

leştirip satışını yaptıktan sonra 2013 yılında gerçek manada üretime başlamış olup 2014 yılında
da üretimini ve satışlarını arttırmıştır.

(2) YÜD mevcut üretim kapasitenin çok altında üretim yapmaya devam etmektedir.
ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının çok düşük olması nedeniyle YÜD birçok ihaleyi kay-
betmiş olup büyüyen pazardan beklenen oranda pay alamamaktadır. Nitekim kurulu kapasite-
sinin henüz sadece %15’ini kullanabilen YÜD mevcut yatırımlarının kurulu maliyetine kat-
lanmaya devam etmektedir.

(3) Her ne kadar istenilen düzeyde kapasite kullanım oranlarına erişilemese de YÜD,
söz konusu dönemde yatırımlarını arttırmaya ve bu sayede ölçek ekonomisinden ve ileri tek-
nolojiden faydalanarak birim maliyetlerini düşürmeye ve üretim ve satışını arttırmaya çalış-
maktadır. Ancak, yukarıda izah edildiği üzere, ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerinde yarattığı
maddi zarar tehdidi YÜD’ün istenilen düzeyde üretim ve satış rakamlarına ulaşmasını engel-
lemektedir.
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ALTINCI BÖLÜM
İlliyet Bağı

Dampingli ithalat ve maddi zarar tehdidi arasında illiyet bağı
MADDE 28 – (1) İncelenen dönem itibariyle, soruşturma konusu ülkenin stoklarında,

kapasite ve kapasite kullanım oranlarında yükselme olduğu; YÜD’ün soruşturma konusu ülke
menşeli ihracat dışındaki ülkelerden yapılan ithalattan zarar görmediği ve diğer tedarikçi ül-
kelerin ana üreticilerinin ÇHC’de üretime başlamalarıyla bu ülkelerdeki kurulu kapasitenin ve
üretim miktarlarının düşeceği bir arada değerlendirildiğinde fiyat odaklı pazara giriş stratejisini
devam ettiren ÇHC’li üreticiler dışında YÜD üzerinde maddi zarar tehdidi oluşturacak bir etken
olmadığı görülmüştür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Maddi zarar tehdidini etkileyebilecek diğer unsurlar
MADDE 29 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, soruşturmaya konu ürünün kullanım

alanı ve tüketici algısının benzer olduğu, önleme konu ürün ile YÜD tarafından üretilen ürünün
üretim teknolojisinin aynı olduğu, ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve şikâyete
konu ülkede ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, ÇHC menşeli
ithalat dışında YÜD üzerinde maddi zarar tehdidi oluşturacak bir neden bulunmadığı tespit
edilmiştir.

Karar
MADDE 30 – (1) Soruşturma sonucunda ÇHC menşeli ithalatın dampingli olduğu,

ÇHC’de yerleşik yerel ve uluslararası firmaların ölçek ekonomisinde üretim yaptığı ve küresel
pazarda önemli paya sahip oldukları; ÇHC pazarındaki daralmaya karşın soruşturma konusu
üründe üretim ve stok miktarlarının artmaya devam ettiği ve Türkiye pazarını iyi bilen ÇHC’li
üreticilerin kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirebilecek kapasite ve stoklarının bulunduğu;
mevcut durumun henüz kurulmuş olan YÜD üzerinde maddi zarar tehdidi oluşturduğu tespit
edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının
onayı ile soruşturma konusu ürün için aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda dampinge karşı
önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 31 – (1) Gümrük idareleri, 30 uncu maddede gümrük tarife istatistik pozis-

yonu numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kal-
mak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 30 uncu maddede bulunan
tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/22)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “sentetik ve suni devamsız lif-

lerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği)” ((Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) 55.08; 55.09 (5509.52;
5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); 55.11)) ithalatında dampinge karşı 0,23 ila 0,80
ABD Doları/Kg arasında değişen tutarda kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 17/4/2015 tarihli
ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında
anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir.

(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 3 üncü Mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu
Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat : (2011/20) ile takip edilmekte olup, yerli
üretici ve sektör temsilcisi anılan ürünün ithalatında uygulanan önlemlerin, önleme tabi ürünün
Çin Tayvan’ı (Tayvan) üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile
Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delil-
lerin bulunması üzerine 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/42) ile başlatılan önlemlerin
etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.

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

Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar)
ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin
etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkenin Ankara’daki temsilciliğine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına ve bilinen
yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru form-
larını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada
Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, il-
gili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Tayvan’da yerleşik Formosa Chemicals and Fibre Corporation firması üretici/ihra-
catçı firma soru formunu tam ve eksiksiz olarak, makul süre içinde doldurarak işbirliğinde bu-
lunmuştur. Soru formunu Bakanlığımıza iletmeyen diğer firmalar ise işbirliğinde bulunmadı
olarak addedilmiştir.
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(3) Formosa Chemicals and Fibre Corporation firmasının Tayvan’da yerleşik tesisle-

rinde 11-13 Nisan 2016 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen itha-

latçılara, ürünün ilgili ülkedeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da

bilgilendirilmesi için ilgili ülkenin Ankara’daki temsilciliğine ilgili soru formlarına, inceleme

raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2015/42)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde

bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-

ğerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulunduru-

larak, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki temsilciliğine ve işbirliğinde bulunan firmaya

iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2010-

31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli kesik elyaf ipliği ithalatında uygulanan dampinge karşı

önlemin Tayvan üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlen-

mesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde

bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirle-

meler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının ithalatında anti-

damping önlemi 2009 yılında uygulanmaya başlamıştır. Tayvan menşeli ithalat ise 2009 yılında

önlemin yürürlüğe girmesinin ardından artmaya başlamıştır. 2010 yılında Tayvan menşeli kesik

elyaf ipliği ithalatı bir önceki yıla göre %58 oranında artmış, 2011 yılından ise %11 oranında

azalmıştır. 2012-2015 yılları arasında ise sırasıyla %68, %37, %17 ve %16 oranında artış gös-

termiştir. 2009 yılında ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı %6,6 iken bu

oran, 2015 yılında %3’e düşmüş, Tayvan’dan yapılan ithalatın 2009 yılında %2,5 olan payı

2015 yılında %8’e yükselmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Tayvan’da yerleşik Formosa Chemicals and Fibre Corporation firması

nezdinde yapılan yerinde incelemede söz konusu firmanın Tayvan’da üretim tesisleri bulunduğu

ve ÇHC menşeli kesik elyaf ipliği ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya

yönelik bir faaliyeti bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında Tayvan’da mu-

kim diğer üretici/ihracatçı firmaların mevcut önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2016 – Sayı : 29759



ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Sonuç ve Karar

Sonuç
MADDE 9 – (1) Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş

olduğu beyan edilen soruşturma konusu sentetik ve suni devamsız liflerden iplikleri Türkiye’ye
ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı
nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC menşeli sentetik
ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan 0,80 ABD Doları/Kg tuta-
rındaki dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

(2) Diğer taraftan, Tayvan’da yerleşik Formosa Chemicals and Fibre Corporation fir-
masının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyeti bulunmadığı ve üretimi Tay-
van’daki fabrikasında gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Tayvan’da mukim Formosa
Chemicals and Fibre Corporation firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde
üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği de-
ğerlendirilmiştir.

Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda

yer alan tabloda gösterildiği üzere Tayvan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı
soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC menşeli “diğer firmalar” dan ithal edilen ürünler için yürürlükte
bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe
konulmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC
menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlen-
mesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de ge-
çerlidir.

Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife

pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında göste-
rilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

1 Temmuz 2016 – Sayı : 29759                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/24)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Salteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

Uygun Kapitone Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Safir Kapitone ve Astar-Serdar

Elagöz, Kapsan Kapitone Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Arıkan Kapitone Sanayi ve Ti-

caret Limited Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli

“kapitoneli mensucat” ürününün ithalatına 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) Arıkan Kapitone: Arıkan Kapitone Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

g) Kapsan Kapitone: Kapsan Kapitone Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

h) Safir Kapitone: Safir Kapitone ve Astar-Serdar Elagöz’ü,

ı) Salteks: Salteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

i) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

j) Uygun Kapitone: Uygun Kapitone Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketini,

k) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
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Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 5811.00 GTP altında kayıtlı “Aralarına dolgu

maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya

başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10

pozisyonundaki işlemeler hariç)”tır.

(2) 5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00 ve 5811.00.00.93.00

GTİP’lerinde yer alan “selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış

veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar” başvuru konusu ürün kapsamının dışında tutul-

muştur.

(3) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(4) 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 üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci maddesi

çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Arıkan

Kapitone, Kapsan Kapitone, Safir Kapitone, Salteks ve Uygun Kapitone bu Tebliğin ilgili bö-

lümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendi-

rilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygula-

narak yerli üretim dalının ticari maliyetine makul kâr eklenerek oluşturulmuş normal değer be-

lirlenmiş ve tespit edilen normal değer fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in 2015 yılına ait ÇHC’den gerçekleşen kapitoneli

mensucat ithalatında oluşan ortalama birim ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu birim

ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fiyat fabrika çıkış aşamasına ge-

tirilmiştir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile

Türkiye’ye birim ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış

aşamasında karşılaştırılmış olup, başvuru konusu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping

marjının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu

görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiasının incelen-

mesi amacıyla ÇHC’den gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, pazar payı, yerli üretim

dalının iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin du-

rumu değerlendirilmiştir.
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(2) Başvuru konusu ülke menşeli kapitoneli mensucat ithalatının hem mutlak olarak

hem de Türkiye pazarı içindeki payının 2015 yılında 2013 yılına kıyasla ciddi oranda yükseldiği

tespit edilmiştir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2013-2015 yıllarında önemli

seviyede kırdığı ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) Yerli üretim dalının başvuru konusu ürüne ilişkin 2015 yılında 2013 yılına kıyasla

üretim, yurt içi ve yurt dışı satışlarının miktar temelinde gerilediği, 2014 ve 2015 yıllarında

ücretler ve özsermaye göstergelerinde olumsuzluklar yaşandığı görülmüştür. Diğer taraftan,

yurt içi satışlarda görülen kârlılık, toplam ürün kârlılığı ve buna paralel ürün nakit akışında

iyileşme yaşanmasını sağlamıştır.

(5) ÇHC menşeli ithalatta 2013-2015 yıllarında görülen artış, ÇHC’de yerleşik üretici

ve ihracatçıların yüksek kapasitesi ve üretim kabiliyetleri, ÇHC menşeli ithalatın birim fiyat-

larının yerli üretim dalı yurt içi satış fiyatlarını önemli seviyede kırması ve baskı altında bırak-

ması hususları dikkate alındığında, yerli üretim dalının olumlu seyreden ekonomik gösterge-

lerinin bozulabileceği ve yerli üretim dalının maddi zarar haliyle karşı karşıya kalabileceği de-

ğerlendirilmiştir.

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-

narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın Yönetmeliğin 17 nci

maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde, yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı

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 ÇHC menşeli 5811.00 GTP’si

(5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00 ve 5811.00.00.93.00 GTİP’lerinde yer

alan ürünler hariç) altında kayıtlı “kapitoneli mensucat”a yönelik olarak bir damping soruştur-

ması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 11 inci maddesinde belir-

tilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için nor-

mal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi

hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke

için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (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

11 inci 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 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe suna-

bilir.

(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 11 – (1) 10 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.
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(2) 10 uncu maddenin üçüncü ve altıncı 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 10 uncu maddenin al-

tıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (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 olabi-

lir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 13 – (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 14 – (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

Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks:+90-312-204 8633

E-posta: dms254@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/27)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Trakya Cam Sanayi Anonim Şirketi tarafından ile-

tilen Düzce Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından desteklenen, Çin Halk Cumhu-
riyeti menşeli, 7009.91 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan “Çerçevesiz Cam Ay-
nalar”a yönelik dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde zarara neden olduğu iddiasını
haiz başvuru kapsamında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçeve-
sinde başlatılan damping soruşturması kapsamında alınacak kesin karara temel teşkil edecek
bilgi ve bulguları ortaya koymaktır.

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) Düzce Cam A.Ş: Düzce Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
g) Trakya Cam A.Ş: Trakya Cam Sanayi Anonim Şirketini,
ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
h)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

Soruşturma
MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Trakya

Cam A.Ş. tarafından sunulan ve Düzce Cam A.Ş. tarafından desteklenen başvuru, Kurul tara-
fından değerlendirilmiş ve 7009.91 GTP’si altında sınıflandırılan “çerçevesiz cam aynalar”
ürününün ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2015/45) vasıtasıyla damping soruşturması başlatılmıştır.
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(2) Soruşturma kapsamında ilgili taraflarla soruşturmanın esasına ilişkin verileri içeren
nihai bildirim paylaşılmış ve ilgili taraflardan gelen görüşlerden somut, kanıtlanabilir ve nesnel
olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7009.91 GTP’si altında yer alan “Çerçevesiz

cam aynalar”dır.
(2) Önlem konusu ürün, arka yüzeyi korumalı cam aynalardır. Mimaride ve mobilya

üretiminde sıklıkla kullanılan dekoratif ve işlevsel bir malzeme olarak değerlendirilmektedir.
(3) Önlem konusu ürün plakalar halinde üretilmekte olup yerine bağlı olarak işletme-

ciler tarafından daha küçük ebatlarda kesilip rodaj, bizote, kanal açma ve çeşitli baskı yöntem-
leri vasıtasıyla son kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bu ürün ağırlıklı olarak mobilya imalat
işkolunda ve inşaat işkolunda iç mekanların dekorasyonunda kullanılmaktadır.

(4) Söz konusu tanım bilgi amaçlı olup uygulamada esas olan Türk Gümrük Tarife Cet-
veli’nde gösterilen gümrük tarife pozisyonu ve ürün tanımıdır.

Soruşturma ve zarar belirleme dönemleri
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2015-30/9/2015 tarihleri arası soruştur-

ma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için
1/1/2013-31/12/2015 arasındaki dönem esas alınmıştır. Zarar incelemesi soruşturma dönemiyle
koşut biçimde gerçekleştirilmiştir.

Başvuru sahibi firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneği
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesi dairesinde gerçekleştirilen inceleme

kapsamında soruşturma konusu ürünün 2014 yılı Türkiye toplam üretimi dikkate alındığında
şikayetçi Trakya Cam A.Ş ve şikayeti destekleyen Düzce Cam A.Ş. firmalarının Türkiye toplam
üretiminin en az %58’ini gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.

(2) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ise anılan firmaların
“yerli üretim dalını” meydana getirmek için sağlanması gereken asgari temsil koşulunu yerine
getirdikleri görülmüştür.

(3) Yönetmeliğin 18 inci maddesi ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki açık-
lamalar çerçevesinde şikayetçi Trakya Cam A.Ş firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli
üretim dalı” olarak anılacaktır.

Yerinde doğrulama
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının idari

birimlerinde ve üretim tesislerinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlık tara-

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

(2) Anılan muhataplara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre
tanınmıştır. İthalatçıların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve
gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu
gönderilen onbir firmadan iki ithalatçı firma soru formunu öngörülen süreler dâhilinde yanıt-
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lamıştır. İki ithalatçı firma soru formunu öngörülen süre sınırı dâhilinde yanıtlamamış; bir fir-
manın süre uzatımı yönündeki talebi kabul edilmiş olmasına karşın firmadan yanıt alınama-
mıştır.

(5) ÇHC’de tespit edilebilen onbir üretici/ihracatçı firmadan soru formuna yanıt ileten
olmamıştır.

(6) Dördüncü maddede zikredilen ithalatçı firmalar soruşturmanın başlangıç safhasında
soru formlarına yanıt vermelerine karşın nihai bildirime herhangi bir cevap veya görüş iletme-
mişlerdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 10 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2015-30/9/2015 tarihleri arası soruş-

turma dönemi olarak kabul edilmiştir.
Piyasa ekonomisi iddiasına ilişkin değerlendirmeler
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi uyarınca, piyasa ekonomisi uygula-

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

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/45)’in 7 nci
maddesinde ifade edildiği üzere ÇHC’de faaliyet göstermekte olan soruşturma konusu ürünün
üretici/ihracatçılarının Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde öngörülen şartlar dâhilinde faaliyet
gösterdiklerini ispat etmeleri halinde Yönetmeliğin 5 inci; aksi durumda Yönetmeliğin 7 nci
maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılacağı öngörülmektedir. Soruşturmada ÇHC’de so-
ruşturma konusu ürünü imal eden ve soruşturma döneminde Türkiye’ye ihraç eden firmalar
soru formunu yanıtlamadıkları için Tebliğin 7 nci maddesi dairesinde normal değer Yönetme-
liğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

Oluşturulmuş normal değer
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve bu Tebliğin 11 inci

maddesindeki açıklamalar ışığında, normal değer, yerli üretim dalının benzer ürüne yönelik
birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluştu-
rulmuştur.

(2) Normal değerin hesaplanmasında soruşturma döneminde ve soruşturma konusu
ürün temelinde benzer ürün olarak tespit edilen ürünün sınai maliyetinden; ciro temelinde ben-
zer ürüne düşen satış-genel idari giderinden ve net finansman giderlerinden istifade edilmiştir.

(3) Yerli üretim dalının en çok imal ettiği ve iç satışını gerçekleştirdiği ve bu nedenle
ağırlıklı biçimde haksız rekabet haliyle karşı karşıya kaldığı 4 mm kalınlığında renksiz cam
aynaların soruşturma dönemi olan 2015 yılının ilk dokuz ayına ait ağırlıklı ortalama maliyeti
temelinde oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Soruşturma konusu ülkedeki işçilik üc-
retleri dikkate alınarak oluşturtulmuş normal değer hesaplamasındaki doğrudan işçi gideri azal-
tılmıştır. Söz konusu hesaplama çerçevesinde makul kar, yerli üretim dalını oluşturan firmanın
serbest denetiminden geçmiş mali tabloları incelenerek %10-%17 değer aralığında tespit edil-
miştir.
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İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Soruşturma kapsamında ÇHC’de yerleşik firmalar işbirliği içinde

bulunmadıkları için ihraç fiyatının tespitinde işbirliğinde bulunan ithalatçı firmaların verile-
rinden istifade edilmiştir. Bu kapsamda 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde 4mm kalınlı-
ğındaki çerçevesiz cam aynaların FOB temeldeki Türkiye’ye ihracatı, proforma fatura, ticari
fatura ve gümrük giriş beyannameleri temelinde incelenmiştir. Verilerin CIF temelde de ince-
lenebilmesi için gümrük giriş beyannamelerinde kayıt altına alınan harici navlun ve harici si-
gorta değerleri birim temelinde dikkate alınmıştır. FOB olarak sunulan verilerin fabrika çıkış
aşamasına getirilmesi amacıyla yerli üretim dalı tarafından temin edilen soruşturma konusu
ülkedeki liman ve gümrük masrafları ile iç taşıma masrafları birim temelinde değerlendiril-
miştir.

(2) Bu çerçevede, ihraç fiyatı bahsekonu dönem ve 4 mm kalınlığındaki çerçevesiz cam
aynalara yönelik fabrika çıkış aşamasında ağırlıklı ortalama temelinde hesaplanmıştır.

Fiyat karşılaştırması
MADDE 14 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, fiyat karşılaştırmasını etkilediği

değerlendirilen unsurlar değerlendirilmiş ve bu kapsamda gerekli ayarlamalar gerçekleştiril-
miştir.

Damping marjları
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları,

normal değer ile ihraç fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) İşbu Tebliğin 9 uncu ve 11 inci maddeleri çerçevesinde ÇHC’de yerleşik üretici/ih-

racatçı firmaların soru formunu yanıtlamamaları sonucunda işbirliğinde bulunmamaları nede-
niyle damping marjı ÇHC’de faaliyet gösteren tüm üretici/ihracatçı firmaları kapsayacak bi-
çimde ülke temelinde hesaplanmıştır. Bu çerçevede, CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan
damping marjı tabloda yer almaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası dairesinde soruşturma

konusu ürünün tüm ülkelerden ve soruşturmaya tabi ülkeden gerçekleşen ithalat miktarına ve
birim fiyatlarına ilişkin inceleme gerçekleştirilmiştir.

(2) Bu kapsamda, 01/01/2013-31/12/2015 dönemi zarar inceleme dönemi olarak belir-
lenmiştir. Zarar incelemesi soruşturma dönemiyle koşut biçimde gerçekleştirilmiştir.

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2016 – Sayı : 29759



Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı miktar temelinde 2013 yı-

lında 20.774.441 KG olarak gerçekleşirken 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 39.111.047 KG
ve 30.885.495 KG seviyesinde oluşmuştur.

(2) Genel ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2013-2015 döneminde
sırasıyla 0,76 ABD Doları/KG; 0,64 ABD Doları/KG ve 0,63 ABD Doları/KG olarak gerçek-
leştiği görülmektedir.

(3) Soruşturma dönemiyle koşut biçimde 2013-2015 yıllarının ilk dokuz aylık dönem-
leri incelendiğinde tüm ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktar temelinde sırasıyla
16.442.933 KG; 30.370.435 KG ve 24.957.127 KG seviyelerinde gerçekleştiği görülmüştür.
Birim fiyatlar ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 0,76 ABD Doları/KG; 0,64 ABD Doları/KG
ve 0,63 ABD Doları/KG düzeylerindedir.

ÇHC menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 18 – (1) ÇHC menşeli tüm ithalatın gelişimi incelendiğinde 2013 yılında

20.287.202 KG olan ithalatın 2014-2015 döneminde sırasıyla 36.617.422 KG ve 28.237.936
KG olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2013-2015 döne-
minde sırasıyla 0,64 ABD Doları/KG; 0,57 ABD Doları/KG ve 0,57 ABD Doları/KG olarak
gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Soruşturma dönemiyle koşut biçimde 2013-2015 yıllarının ilk dokuz aylık dönem-
leri incelendiğinde tüm ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktar temelinde sırasıyla
16.078.359 KG; 28.025.551 KG ve 23.443.857 KG seviyelerinde gerçekleştiği görülmüştür.
Birim fiyatlar ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 0,64 ABD Doları/KG; 0,57ABD Doları/KG
ve 0,56 ABD Doları/KG düzeylerindedir.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ürünün soruşturma konusu ülke dışındaki ülke-

lerden gerçekleşen ithalatın miktar temelinde 2013 yılında 487.239 KG olarak gerçekleşirken
2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 2.493.625 KG ve 2.647.559 KG seviyesinde oluşmuştur.

(2) Üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise
2013-2015 döneminde sırasıyla 5,49 ABD Doları/KG; 1,68 ABD Doları/KG ve 1,28 ABD Do-
ları/KG olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Soruşturma dönemiyle koşut biçimde 2013-2015 yıllarının ilk dokuz aylık dönem-
leri incelendiğinde üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktar temelinde sırasıyla
364.574 KG; 2.344.884 KG ve 1.513.270 KG seviyelerinde gerçekleştiği görülmüştür. Birim
fiyatlar ise 2013-2015 döneminde sırasıyla 5,76 ABD Doları/KG; 1,50 ABD Doları/KG ve
1,61ABD Doları/KG düzeylerindedir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 20 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru

sahibi ve başvuruyu destekleyen yerli üreticilerin yurtiçi satış miktarından ve tüm ülkelerden
gerçekleşen ithalatın miktarından istifade edilmiştir. Bu değerlendirme soruşturma dönemi ile
koşut biçimde gerçekleştirilmiştir.

(2) Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu üründeki Türkiye toplam tüketiminin
2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 121 ve 118 olduğu saptanmıştır. Bu çerçevede soruşturma
konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın pazar payının 2013 yılı 100 kabul edildiğinde takip eden
iki yılda sırasıyla 144 ve 123 seviyesinde gerçekleştiği tespit edilirken yerli üretim dalı pazar
payının zarar inceleme döneminde sırasıyla 100, 81 ve 90 olduğu izlenmiştir.
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Fiyat kırılması
MADDE 21 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken ilgili soru
formunu dolduran ithalatçı ve ihracatçı firmaların verileri dikkate alınarak soruşturma dönemi
olan 2015 yılına ilişkin fiyat kırılması hesaplanmıştır.

(2) Fiyat kırılmasının nesnel bir biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla damping marjı
hesaplamasına koşut olarak yerli üretim dalının en çok imalatını ve satışını gerçekleştirdiği
4mm kalınlığındaki renksiz cam aynaların soruşturma dönemindeki yurtiçi satış fiyatları ticari
faturalar vasıtasıyla tespit edilmiştir. Eş yönlü olarak soruşturma sırasında işbirliği içinde bu-
lunan ithalatçıların soruşturma dönemine ilişkin sundukları verilerden 4mm kalınlığındaki ay-
naların CIF temeldeki ithal fiyatı tespit edilmiş ve bu değere gümrük vergisi ve gümrükleme
masrafları eklenerek 4mm kalınlığındaki cam ayna ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı sap-
tanmıştır.

(3) Her iki değerin karşılaştırılması neticesinde soruşturma konusu ülke menşeli anılan
özellikteki cam aynanın Türkiye piyasasında oluşan fiyatının yerli üretim dalı yurtiçi satış fi-
yatını CIF ithal değerinin %25-%30 değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 22 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde so-

ruşturma dönemine uygun biçimde yerli üretim dalının benzer ürüne ait 2013-2015 ilk dokuz
ayına ait verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dam-
pingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla,
zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite,
kapasite kullanım oranı, maliyetler, stoklar, istihdam, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki
artış, kârlılık, net dönem kârı/zararı verileri başta olmak üzere muhtelif göstergelerinden istifade
edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
temelindeki veriler TÜİK tarafından hesaplanan dokuz aylık ortalama üretici fiyatları endeksi
kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2013 yılı esas alınarak endeks-
lenmiştir.

a) Üretim
1) Firmanın 2013 yılında 100 olan toplam benzer ürün üretim miktarının izleyen iki

yılda sırasıyla 89 ve 92 seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Benzer ürünün yurtiçi satış miktarının 2013 yılında 100 olan endeksi 2014 yılında

95; 2015 yılında ise 103 seviyesinde izlenmiştir. Ürünün yurt içi satış birim fiyatları ise zarar
inceleme döneminde sırasıyla 100, 99 ve 81 seviyesinde oluşmuştur.

c) Ticari maliyet
1) 2013 yılında 100 olan ticari maliyet birim endeksinin izleyen yıllarında 92 ve 89 se-

viyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.
ç) Kârlılık
1) 2013 yılında 100 olan yurtiçi birim kârlılık endeksinin izleyen iki yılda sırasıyla 143

ve 34 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Yurtdışı birim kârlılık endeksinin ise 2013-2015
döneminde sırasıyla -100, 59 ve 167 seviyesinde gerçekleştiği izlenmiştir. Toplam birim kârlılık
endeksinin ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 100, 158 ve 56 olarak oluştuğu tespit edil-
miştir.
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d) Stoklar ve stok çevrim hızı
1) 2013 yılında 100 olan stok miktarının 2014 ve 2015 dokuz aylık dönemde sırasıyla

78 ve 70 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Zarar inceleme dönemindeki satışların miktarı
ile birlikte değerlendirildiğinde 2013 yılında 100 olan stok çevrim hızının 2014 ve 2015 yılla-
rında sırasıyla 133 ve 140 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür.

e) Pazar payı
1) 2013 yılında 100 olan yerli üretim dalına ait pazar payı izleyen 2014-2015 yıllarında

sırasıyla 81 ve 90 olarak oluşmuştur.
f) Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
1) 2013 yılında 100 olan kapasite kullanım oranı endeksi izleyen dönemde 89 ve 92

seviyelerine gerilemiştir.
g) İstihdam
1) Zarar inceleme dönemi içinde doğrudan işçi sayısı sırasıyla 100, 94 ve 97 seviyele-

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

kârlılığın gerilemesi neticesinde azalış kaydettiği ve 2013-2015 döneminde sırasıyla 95 ve 70’e
gerilediği izlenmiştir.

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

2013 yılında 100 iken izleyen iki yılda sırasıyla 115 ve 114 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ı) Net dönem kâr/zararı
1) Firmanın benzer ürünü de içine alan tüm ürün gruplarındaki kâr/zarar halini ortaya

koyan endeksin 2013 yılında 100, 2014-2015 döneminde ise sırasıyla 162 ve 161 olduğu tespit
edilmiştir.

i) Yatırımlar
1) 2011 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksinin 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 126

ve 166 olarak oluştuğu tespit edilmiştir. Yenileme yatırım endeksinin ise zarar inceleme döne-
minde sırasıyla 100, 192 ve 96 olarak oluştuğu görülmüştür.

j) Özsermaye
1) 2013 yılında 100 olan firma özsermaye endeksinin 2014-2015 döneminde sırasıyla

95 ve 109 seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.
k) Aktif toplamı
1) Firma aktiflerinin toplamına ilişkin 2013 yılında 100 olan endeksin ilerleyen yıllarda

103 ve 111 olarak oluştuğu saptanmıştır.
l) Verimlilik
1) Firmanın benzer ürüne ilişkin verimliliğinin 2013 yılında 100 olan endeksin takip

eden iki yılda 95 ve 96 olduğu görülmüştür.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değer-

lendirildiğinde yerli üretim dalının üretim ve yurtiçi satış miktarında soruşturma dönemi olan
2015 yılının dokuz ayında iyileşme görülmektedir. Öte yandan, yerli üretim dalının zarar in-
celeme döneminde yurtiçi satış fiyatlarını düşürdüğü izlenmiştir. Yerli üretim dalının yurtdışı
satış miktarında ise soruşturma döneminde gerileme tespit edilmiştir.
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(2) Benzer ürünün birim ticari maliyeti incelendiğinde 2014 (9 ay) yılından soruşturma
dönemine geçişte birim ticari maliyetin cari verilerle %2 oranında artış kaydettiği; yurtiçi satış
birim fiyatlarının ise %13 oranında gerilediği görülmektedir. Birim ticari maliyet ile yurtiçi
satış birim fiyatlarında 2014 (9 ay)-2015 (9 ay) döneminde ortaya çıkan bu değişimin yurtiçi
ürün karlılığını bozarak yurtiçi karlılıkların cari verilerle % 75 oranında gerilemesine neden
olduğu tespit edilmiştir. Yerli üretim dalının yurtdışı satışların birim fiyatında soruşturma dö-
neminde kaydettiği karlılıktaki artışın toplam karlılığa etkisi kısıtlı düzeyde kalmış olup, toplam
kar soruşturma döneminde cari verilerle %63 oranında azalmıştır. Toplam karlılıkta ortaya
çıkan bu durumun ürün nakit akışına etkisi açık bir biçimde görülmektedir. Nitekim, 2014 yı-
lında 95 seviyesinde olan ürün nakit akışı soruşturma döneminde 70’e kadar gerilemiştir. Nakit
akışındaki azalmanın bir diğer nedeninin benzer ürüne yönelik amortisman giderindeki gerile-
me olduğu düşünülmektedir.

(3) Yerli üretim dalının imal ettiği benzer ürünün de dahil olduğu tüm ürün tiplerine
yönelik olarak kayıt altına alınan net dönem karı; yerli üretim dalı özsermayesi; yerli üretim
dalı bilanço net aktif toplamı incelendiğinde soruşturma döneminde yerli üretim dalının olumlu
bir noktada bulunduğu gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının firma geneline
yönelik olan net kârı/zararı endeksinin ve brüt kârın net satışlara oranını ifade eden endeksin
2015 yılında 2014 yılına kıyasla gerilediği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda, söz konusu ve-
rilerin sadece benzer ürüne yönelik olmadığı firmanın muhtelif ürün gruplarında imal ettiği
tüm ürünlere ilişkin olduğunun dikkate alınması önem taşımaktadır.

(4) Son tahlilde, yerli üretim dalının Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamında tahlil
edilen zarar halinin, temel olarak yurtiçi karlılıkta soruşturma döneminde ortaya çıkan önemli
seviyedeki düşüşten ve söz konusu düşüşün maliyetlerdeki artış ile eş yönlü hareket edemeyen
ve hatta gerileyen yurtiçi satış fiyatlarının düzeyinden kaynaklandığına; yurtiçi karlılıkta ortaya
çıkan durumun başta toplam karlılık olmak üzere, yerli üretim dalının nakit akışını; tüm ürün-
lere şamil brüt ve net karlılığı olumsuz etkilediğine; yurtdışı satışlarda gözlemlenen gerilemenin
devam etmesi halinde bu durumun, yurtiçi karlılığın seyri dikkate alındığında, olumlu seyreden
göstergelerin de bozulmasına neden olabileceğine kanaat getirilmiştir. Bu itibarla olumlu olarak
değerlendirilen ekonomik göstergelerin etkisine rağmen yerli üretim dalının işbu açıklamalar
ışığında zarar haliyle karşı karşıya bulunduğu değerlendirilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi ve diğer etkenler
MADDE 24 – (1) Yerli üretim dalı üzerinde oluşmuş bulunan maddi zarar ile dampinge

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

(2) Bu çerçevede, yerli üretim dalı tarafından ayna üretiminde geleneksel olarak kulla-
nılan bazı kimyasalların imalata katılmadığı “ekolojik” ayna üretimine geçişin tamamlanması
için yerli üretim dalı tesislerinde teknik dönüşüm yaşandığı ifade edilmiştir. Teknik dönüşüm
neticesinde, üretim maliyetinde artış yaşanacağı belirtilmiştir. Öte yandan, yerli üretim dalının
ekonomik göstergeleri ve zarar incelemesine ilişkin diğer veriler bir bütün olarak değerlendi-
rildiğinde firmanın imalat yapısında ortaya çıkacak bu değişimin ve bilhassa maliyet ve karlılık
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üzerindeki etkisinin dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerindeki zarar arasındaki
nedensellik bağını bütünüyle ortadan kaldırabilecek güçte ve nitelikte olmadığı değerlendiril-
miştir.

(3) İlliyet bağı incelemesi kapsamında değerlendirilen şikayetçi yerli üretici ile şikayeti
destekleyen yerli üretici arasındaki iç rekabet halinin ise hakeza yerli üretim dalı üzerinde olu-
şan zarar ile dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını zayıflatacak veya bütünüyle
ortadan kaldıracak güçte ve nitelikte olmadığına kanaat getirilmiştir.

(4) Son değerlendirmede, dampinge konu ithalatın miktarının ve fiyatının bilhassa so-
ruşturma dönemi olan 2015 yılının ilk dokuz ayında yerli üretim dalının ekonomik gösterge-
lerinde olumsuzluklara neden olduğu izlenmiştir. Bu kapsamda, dampinge konu ithalat ile yerli
üretim dalı üzerindeki zarar hali arasında nedensellik bağının var olduğu saptanmıştır.

Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 25 – (1) Soruşturma konusu ülke dışındaki diğer ülkelerden gerçekleştirilen

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

ALTINCI BÖLÜM
Karar ve Uygulama

Karar
MADDE 26 – (1) Soruşturma neticesinde, soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli

olanlarının soruşturma döneminde dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bahsekonu ithalatın
yerli üretim dalı üzerinde zarara neden olduğu tespit edildiğinden, 17/6/2016 tarihli Kurul
Kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesi çerçevesinde “daha az önlem” ilkesi uyarınca tabloda gösterilen kapsamda ve oranda
dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama
MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu numarası,

eşya tanımı, menşe ülke ve firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi
tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/29)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Solartürk Enerji San.ve Tic. A.Ş. , Sunlego Enerji

Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Zahit Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya is-
tinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş
veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) (Yalnız güneş panelleri)” ürününün ithalatına iliş-
kin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belir-
lenmesidir.

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) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
f) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
g) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 8541.40.90.00.11 GTİP altında kayıtlı “Güneş

pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) (Yalnız
güneş panelleri)”dir.

(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 üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci maddesi
çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, So-
lartürk Enerji San.ve Tic. A.Ş. , Sunlego Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Zahit Enerji
San. ve Tic. A.Ş. bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Şikâyete konu ülke olan Çin Halk 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 giderleri ve satış ve genel idari giderler ile fi-
nansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu rakama makul bir kâr oranı ilave edilerek oluş-
turulmuş 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 ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır.
Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta ile dâhili navlun bedelleri düşürülerek
fiyat fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç
fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış
olup şikâyete konu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin 28 inci
maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın 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, Çin Halk
Cumhuriyeti menşeli ithalatın pazar payının gelişimi ve YÜD’ün iç satış fiyatlarını nasıl etki-
lediği ve YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.

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

(3) Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını 2015 yılında kırmadığı
ancak belli bir seviyede baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) YÜD’ün şikâyet konusu ürüne ilişkin kârlılık, stoklar, pazar payı ve ürün nakit akışı
gibi temel ekonomik 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 Çin Halk Cumhuriyeti menşeli
8541.40.90.00.11 GTİP’i altında kayıtlı “Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş
veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) (Yalnız güneş panelleri)”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,
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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.

(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
2180. Cadde No:63 06520 Söğütözü/ANKARA
Faks:+90-312-204 86 33
E-posta: dms256@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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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (b)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre
teselsül ettirilmiştir.

“b) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi
Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi fir-
maların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uy-
gulanabilir.”

“c) Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla beyanname sayısı göz
önünde bulundurularak Asgari Ücret Tarifesinde aşağıda yer alan indirim oranları uygulanabilir:

1) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ihracat işlemleri için beyanname
sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında; beyanname sayısı
2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %50 oranında indirim uygulanabilir.

2) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ithalat işlemleri için beyanname
sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde
%25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uy-
gulanabilir.

3) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı
1.500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında;
2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.

4) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 2.000'i
aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü
aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 5/A
maddesi eklenmiştir.

“Yetki
MADDE 5/A – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması

sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2 no.lu ekinin Tespit Kodu AN6 olan satırı aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE

YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt
Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(6) Sanayiciler üretim amacıyla, ithalatçılar ise üreticiler adına temin ettikleri akaryakıt
haricinde kalan petrol ürünlerini Kurumdan izin almaksızın diğer kişilere teslim edemez. Yurt
içi veya yurt dışı kaynaklardan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek için kendi-
sine ya da kendisi adına ithalatçıya uygunluk yazısı verilen sanayicinin iflasının kesinleştiği,
tesisini devrettiği veya Kurum tarafından uygun görülen diğer hallerde, sanayici stokunda bu-
lunan ya da sanayici adına ithal işlemleri tamamlanmasına rağmen ithalatçı stokunda kalan
ürünler, durumun belgelendirilmesi ve Kurumdan izin alınması kaydıyla başka sanayicilere
devredilebilir.”

“(7) İthalatçı tarafından ithalat işlemleri tamamlanan; ancak, yılsonunda uygunluk yazısı
sürelerinin dolması nedeniyle sanayiciye teslim edilemeyen ürünler, takip eden yılın Ocak ayı
sonuna kadar yeni bir izne gerek olmaksızın adına ithalat yapılan sanayiciye teslim edilebilir.
Bu fıkra çerçevesinde yapılan teslimlere ilişkin bildirim ithalatçı tarafından Ek-9’da yer alan
tabloya uygun olarak düzenlenerek Şubat ayının 15’ine kadar Kuruma ibraz edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(5) Madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere, akaryakıt haricinde kalan petrol
ürünlerinin dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalinde veya serbest bölgelere girişinde
sanayicilerden uygunluk yazısı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ancak, Kurum gerek görmesi halinde başvuru evrakının bir kısmının ya da tamamının aslını
iade etmeyebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu

kapsamında aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) Elektronik başvuru formu,
b) Sanayi sicil belgesi,
c) Kapasite raporunun ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,
ç) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik

imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve so-
yadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi,

d) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya
sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tara-
fından onaylı sureti (Ek-5),

e) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt
harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi.

(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kap-
samında birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,
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b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik im-
zasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,

c) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya
verilmiş yetki belgesi (Ek-6).

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu kapsamında arama ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanla-
rında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsa-
mındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; temin için yetkilendirilen bir şirket var
ise bu şirketin yetkilendirildiğine ve bu ürünün satın alınacağına dair belgenin aslı veya ilgili
kurum ya da noter onaylı sureti ile ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgile-
rinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının
Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde bu maddenin birinci
fıkrasında ve ikinci fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen uygunluk yazısı başvuruları

inceleme ve değerlendirmeye alınır.
(2) Uygunluk yazısının değerlendirilmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler

dikkate alınır. Uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru
sahibinin beyanı esas alınarak belirlenir. Ürünün kapasite raporundaki ismi ile gümrük tarife
cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde be-
lirtilen isme göre verilir. Başvuru dosyasında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu
numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Üretimde aynı amaçla kullanılacak
olmaları nedeniyle kapasite raporunda aynı başlık altında yer alan; ancak, gümrük tarife ista-
tistik pozisyonu farklı olan ürünler için verilecek izin miktarları başvuru sahibinin talebi dikkate
alınarak belirlenir.

(3) Ürün adının, başvuru talep formunda, kapasite raporunun tüketim tablosu bölümün-
de ve fiili tüketim belgesinde aynı olması gerekir.

(4) Uygunluk yazısı verilecek miktar, izne konu madde için kapasite raporunda yer alan
miktarı aşamaz. Miktar, vardiya sayısının artışının ilgili kamu kurumundan belgelenmesi kay-
dıyla vardiya sayısı oranında artırılabilir.

(5) Uygunluk yazısı verilecek miktar, talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla ait fiili tü-
ketim belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut stokların düşülmesi
suretiyle belirlenir. Başvuru yapılan ürüne ait son iki yıl içerisindeki fiili tüketim miktarından
yüksek olanının altıncı fıkrada belirtilen miktarlardan az olduğu durumlarda, başvuru sahibi
tarafından talep edilmesi halinde, altıncı fıkra uyarınca temin izni verilebilir. Bu şekilde veri-
lecek izin kapsamında yapılacak hesaplamalarda başvuru sahibinin stokunda bulunan ürün
miktarı dikkate alınır.

(6) Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk
yazısı verilecek miktar;

a) Kapasitenin 1000 tona kadar olması halinde, kapasitenin %15’i,
b) Kapasitenin 2000 tona kadar olması halinde, 1000 tonun %15’i ve aşan kısmın

%10’u,
c) Kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’i ve aşan kısmın

%5’i,
ç) Kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan kısmın %3’ü,
d) Kapasitenin 10000 tonun üzerinde olması halinde, 10000 tonun %5,5’i ve aşan kıs-

mın %1’i,
e) 2710.19.99.00.00.11 GTİP nolu ürün için (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki hesap-

lamaların sonucunda çıkan miktarın yarısı,
olarak belirlenir. Bu fıkrada belirtilen hesaplamalar tek vardiya üzerinden yapılır.
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(7) Bir sanayi tesisinin faaliyetine yeni başlayacağı ve tesis içerisindeki kapalı devre
sistemin çalıştırılması için akaryakıt haricinde kalan petrol ürününün sisteme ilk dolumunun
yapılmasının gerektiği durumlarda, belgelendirilmesi şartıyla, bu maddenin beşinci fıkrasında
belirtilen miktar kısıtları uygulanmayabilir. İzin başvurusunda bulunulan ürün için, kapasite
raporunda belirlenen miktarı aşmamak kaydıyla, başvuru sahibinin talebi kadar izin verilebilir.

(8) Kapasite raporunun faaliyet konusu kısmında madeni yağ üretimi yer alan ya da
üretim kapasitesi bölümünde üretilecek ürünler arasında madeni yağ olan başvuru sahiplerine
madeni yağ lisansı olmaksızın uygunluk yazısı verilmez.

(9) Akaryakıt harici ürün temini izinleri, artan kısmı bir üst kata iblağ edilmek suretiyle,
1000 kilogram ve katları olarak verilir.

(10) Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içeri-
sinde Daire tarafından sonuçlandırılır.

(11) Kuruma sunulan belgelerde uyumsuzluk bulunması ya da başvurunun ayrıntılı in-
celenmesine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenilebilir. Tüm
başvuru evrakının incelenmesi neticesinde daha önceden temin edilen ürünlerin amacı dışında
kullanıldığı veya üretimde kullanılmayarak doğrudan piyasaya arz edildiği yönünde belgelerde
çelişkiler bulunması halinde, konu Denetim Dairesi Başkanlığına bildirilir ve soruşturma so-
nuçlanıncaya kadar başvuru sahibine yeni uygunluk yazısı verilmez.

(12) Başvurunun kabulü halinde verilen akaryakıt haricinde kalan petrol ürününe ait
uygunluk yazısına ilişkin bilgiler Kurum internet sayfasından ilan edilir. İnceleme değerlen-
dirme sonucunda başvurunun reddi durumunda karar başvuru sahibine bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“Uygunluk yazılarının ilanı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2016 tarihine kadar uygunluk yazıları Kurum internet

sayfasından ilan edilerek başvuru sahibine gönderilmeye devam edilir. 1/1/2017 tarihinden
itibaren gerek yurt içi temin için verilen uygunluk yazıları gerekse yurt dışı temin için verilen
ve elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Tek Pencere Sistemi” ne gönderilen
uygunluk yazıları ayrıca başvuru sahibine gönderilmez. Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin serbest
dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının,
“Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 23 haneli kod aranır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 numaralı ekinden sonra gelmek üzere ekte yer alan “Ek-9
Satış Faturaları Özet Tablosu” eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2013 28627
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/6/2013 28692
2- 5/6/2014 29021
3- 28/12/2014 29219
4- 18/3/2015 29299
5- 31/12/2015 29579
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KURUL KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

EK KARAR (İlanen Tebligat) 
ESAS NO  : 2014/488 
KARAR NO : 2015/512 
DAVACI  : K.H 
SANIK : AYGÜL MENTEŞOĞLU, MUSTAFA ve FATMA oğlu, 

01/11/1974 URVA doğumlu, KASTAMONU, PINARBAŞI, 
URVA Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Hadımköy Mah. Biruni Cad. 
No: l İç Kapı No:X6 Arnavutköy/ İSTANBUL adresinde oturur. 

SUÇ : Basit Yaralama 
SUÇ TARİHİ  : 17/03/2012 
KANUN MADDESİ  : 5237 sayılı TCK'nın 86/2, 62/1, 52/2, 52/4, 
VERİLEN CEZA : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 12/03/2015 tarihli 

kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile 
tebliğ olunamamıştır. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ 
1 - Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete'de ilanına, 
2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına; 
Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya 

bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği 
hususu tebliğ olunur. 5092 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2015/44 
KARAR NO : 2016/85 
DAVACI : K.H. 
MÜŞTEKİ : ARZU MEHMEDOV, Natik ve Zeynep kızı, 1992 NATLA 

doğumlu, Hürriyet Mah. 315 Sk. Kat:0 No:4/8 Gaziosmanpaşa/ 
İSTANBUL adresinde oturur. Azerbaycan vatandaşı. 

SANIK : CAVİDAN ALİYEV, Bayram ve Netavan oğlu, 20/03/1982 
DÜDENGE doğumlu. Hürriyet Mah. 315 Sk Kat: 0 No:4/8 
Gaziosmanpaşa / İSTANBUL adresinde oturur. Azerbaycan 
vatandaşı. 

SUÇ : Yaralama 
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 12/11/2014 
SUÇ YERİ : İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA 
KARAR TARİHİ : 15/02/2016 
KANUN MADDESİ : TCK'nun 86/1 mad., 87/l d-son maddesi 
VERİLEN CEZA : 5 YIL HAPİS CEZASI 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 15/02/2016 tarihli gıyabi karar 

sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ 
olunamamıştır.  

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilanen tebliğ olunur. 5091 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ELEKTRİK TESİSATI İYİLEŞTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/247629 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490  ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : Elektrik Tesisatı İyileştirilmesi Hizmet Alımı, teknik 

şartnameye göre yaptırılacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 20/07/2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
20/07/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6275/1-1 
—— • —— 

MASAÜSTÜ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI YAPILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Masaüstü ve Dizüstü bilgisayar kapalı zarfla teklif 

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

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 02.08.2016 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş / göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 03.08.2016 günü saat 14:30’da Genel 
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6293/1-1 
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MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 

No. 111   45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K. No Dosya No İhale Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

1 74 Kalem Muhtelif Filtre Alımı. 247862 2016-1187 21.07.2016-14.00 90 Gün 

2 
1 Adet Teleskobik Bomlu Hidrolik 

Platform Alımı 
247881 2016-1188 21.07.2016-15.00 120 Gün 

3 59 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 247902 2016-1189 21.07.2016-15.30 120 Gün 
 
b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 6254/1-1 
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İLAVE TESİSLER KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İLE YAPILARAK 
29 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığına, kullanım hakkı Belediyemize ait, ilimiz 

merkez Ilıca Kaplıcaları, (Avdan Mevkii) 1,2,3,5,6,7,9 pafta, 447 parselde kayıtlı, imar planında 
Ticaret ve Otel Turizm Tesisleri Alanı olarak ayrılan ekli planda gösterilen alanda bulunan Ilıca 
Harlek Termal Otelinin mevcut tesislerine ek olarak Genel ve Teknik Şartnamede belirtilen ilave 
tesislerin Kira Karşılığı Yapım Modeli ile yapılarak 29 yıllığına işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur. 

2 -  
a) İhale Tarihi / Günü / Saati : 14.Temmuz.2016 / Perşembe / 14:00 
b) İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi 5. Kat Encümen Toplantı Salonu 
c) İhale Muhammen Bedeli : 49.000,00.-TL (K.D.V. Hariç) 
İhalede belirlenen aylık kira bedeli yer teslim tarihinden itibaren -1- yıl geçerli olup; diğer 
yılların kirası ÜFE (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) oranında arttılacaktır. 
d) İhale Geçici Teminat Bedeli : 511.560,00.-TL (Yer tesliminden sonra iade edilecektir.) 
e) İhale Özel Teminat Bedeli : 100.000,00.-TL (İşin Kesin Kabulünden sonra teslim 

edilecektir.) 
3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları): 
a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi, 
c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 
d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge, 
e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge, 
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı, 
h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve 

yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü,  
j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini, 
k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu 

(süresiz) aslı, 
4 - İhalenin Yöntemi: 
a) İstekliler 14 Temmuz 2016 tarihinde saat 13:55’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü 

Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 37. madde hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek 
meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon 
Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi 
ENCÜMEN huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. 
Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır. 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde 
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) 
müracaatları ilan olunur. 6269/1-1 
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MUHTELİF TESİS VE BORU HATLARININ EKSİK VE DEFORME OLMUŞ İZOLASYONLARININ 
YENİLENMESİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 
Muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş izolasyonlarının yenilenmesi 

hizmet işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 
Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması 
halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2016/242800 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39 
c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş 

izolasyonlarının yenilenmesi  
  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.  
b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 15/07/2016 Cuma günü, Saat 14:00 
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 
gerekmektedir.  

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 
bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.(İhaleye 
konsorsiyumlar teklif veremez, İhale Sadece yerli isteklilere açıktır.) 

 6145/1-1 
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RAFİNERİ KISMI SON ŞEKER REFRİJANTLARINA AİT SOĞUTMA ZARFLARININ 
DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın Rafineri Kısmı Son Şeker Refrijantlarına ait soğutma zarflarının 

değiştirilmesi işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal 
ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun 
bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2016/243139 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0 356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39 
c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr 
2 -İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın Rafineri Kısmı Son Şeker Refrijantlarına ait 

soğutma zarflarının değiştirilmesi işi  
  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.  
b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 22/07/2016 Cuma günü, Saat 14:00 
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden 
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 
gerekmektedir.  

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 
bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6147/1-1 
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ATIK SU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve 

Onarım işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/241228 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde 

Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işi 

Hizmet Alımı. 

  9 Personel ile Tahmini 6 ay 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : İşe Başlama Tarihi : 26.09.2016 

  İş Bitim Tarihi : 25.03.2017 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 14.07.2016 Saat 10:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6283/1-1 
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MERKEZ BÖLGE VE POLATLI BÖLGESİ (SARIOBA-YARALI) KANTARLARINDA 
TESELLÜM HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Merkez Bölge ve Polatlı Bölgesi (Sarıoba-

Yaralı) Kantarlarında Tesellüm Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/252547 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 
b) Telefon No : 0 312 293 44 00 
c) Faks No : 0 312 244 90 78 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde 

Fabrikamız Merkez Bölge ve Polatlı Bölgesi (Sarıoba-
Yaralı) kantarları tesellüm hizmet alımı işi (Merkez Bölge 
Tahmini 128 Gün 48 Personel) 

  (Polatlı Bölgesi Tahmini 94 Gün 14 Personel) 
b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi : Merkez Kantarı İşe Başlama Tarihi : 19.09.2016 
  Merkez Kantarı İş Bitim Tarihi : 24.01.2017 
  Polatlı Kantarı (Sarıoba-Yaralı) İşe Başlama Tarihi : 19.10.2016 
  Polatlı Kantarı (Sarıoba-Yaralı) İşin Bitiş Tarihi : 20.01.2017 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 13.07.2016 Saat 10:00 
4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6284/1-1 
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ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan “GAZİANTEP 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ V. KISIM 2. ETAP OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ 
VE SCADA İŞİ” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN 
a) Adresi : I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0342 - 337 11 01 - 09 - Fax: 0 342 - 337 13 71 
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaosb.org, - e.gunden@gaosb.org 
2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN 
a) Niteliği Türü ve Miktarı : GAZİANTEP 5. KISIM 2. ETAP OSB ELEKTRİK 

DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İşi’dir. 
b) Yapılacağı Yer : 5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 
c) İşin Süresi : 540 takvim günü. 
3 - İHALENİN 
a) Yapılacağı Yer : I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP 
b) Tarih ve Saati : 26.07.2016 - Saat: 11:00 
4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresini de içeren İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 
katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
4) İş deneyim belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum, Alt Yüklenici İş Bitirme) 
İsteklinin iş deneyim belgeleri, (GAZİANTEP OSB/İH.9, GAZİANTEP OSB/İH.9.1, 

GAZİANTEP OSB/İH.9.2) formatına uygun, son 5 yıl içinde teklif bedelinin %50’si kadar benzer 
ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi ve tek kalemde teklif bedelinin %20’si oranında 
benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi bitirmiş ya da en az %80’ini tamamlamış 
olma şartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca son 5 yıl içerisinde tek kalemde 750.000 (Yediyüzellibin) 
AVRO SCADA işi bitirmiş olması gerekmektedir. 

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname 
c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 
örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 
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bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 
iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form 
örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 
taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 
form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 
son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 
tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 
Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

09.00’a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 
gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 
ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 
kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 
bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri 
Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 
6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 10.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale 
komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 
değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 
yapmakta serbesttir. 5973/3-3 
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MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Cihaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/249021 
1 - İdarenin  
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139    06800 Çankaya /Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 – 0 312 285 42 70 - 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
   internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  
  1. Kısım: 2 Adet Karbon Kükürt Analiz Cihazı (Teknik 

Şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar ve diğer tüm 
giderler dahil), 

  2. Kısım: 2 Adet Kalorimetre Cihazı (Teknik 
Şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar ve diğer tüm 
giderler dahil), Mal Alımı  

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 
Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 
talimatı tebliğinden itibaren, 

  1. Kısım: 2 Adet Karbon Kükürt Analiz Cihazı 90 
(doksan) takvim günü,  

  2. Kısım: 2 Adet Kalorimetre Cihazı 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.  
b) Tarihi ve saati : 19/07/2016 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 
sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir.  
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu,  
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler, 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir.  

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere 
uygunluğunu teyit etmek amacıyla, servis bilgileri, teknik doküman, kullanma talimatı ve arıza 
kılavuzu, cihazı ayrıntılı olarak tanıtan kullanım kitapçığı, katalog varsa, bilgisayar ortamında 
bakılabilmesi için CD şeklinde vereceklerdir. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Kamu İhale 
Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - 
kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi 

Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 nolu oda) Çankaya / ANKARA ) görülebilir ve 
50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6183/1-1 
—— • —— 

VANA YEDEK MALZEMELERİNİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik 

şartnamede teknik özellikleri belirtilen vana yedek malzemelerinin alımı ihalesi açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/240191 
1 - İdarenin; 
a) Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/Kahramanmaraş 
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 26 75 – 0 344 524 25 80 
c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın; 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, vana yedek malzemeleri, muhtelif miktarlarda  
b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ  
3 - İhalenin yapılacağı; 
a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ  
b) Tarihi ve saat : 21/07/2016 Perşembe günü saat 14:00 
4 - İhale dökümanı : (Dosya No: AEBS 2016/41) 
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir.  
İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Mahallesi-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) 
karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 21/07/2016 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B 
Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 
8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 
 6061/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
PROJENİN ADI: Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi 
İkraz No : 83710 - TR 
Hibe No : TF-16958 
İşin Adı : 4000 Adet Fider Yönetim Rölesi Temini 
İhale Referans No : DB.G.15-02  
1 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Dünya Bankası’ndan Yenilenebilir Enerji 

Entegrasyonu Projesi için bir ikraz temin etmiş ve bu ikraz gelirinin bir kısmını 4000 Adet Fider 
Yönetim Rölesi Temini kapsamındaki ödemeler için kullanılmasını planlamaktadır.  

2 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 4000 Adet Fider Yönetim Rölesi Temini için 
uygun isteklileri kapalı teklif vermeye davet etmektedir. Son Teslim Yeri: TEİAŞ Ambarı 
(Transit Ambarı) Gölbaşı - ANKARA, Teslim Tarihi: 180 Gün. 

3 - İhale, Dünya Bankası’nın Kılavuzlar: Dünya Bankası Borçluları için IBRD ve IDA 
Kredileri ve Hibeleri tarafından finanse edilen Malların, İşlerin ve Danışmanlık dışı Hizmetlerin 
Temini (“Satın Alma Kılavuzu”)’nda belirtildiği üzere Uluslararası Rekabetçi İhale prosedürleri 
uyarınca yapılacaktır ve Satın Alma Kılavuzunda belirtildiği üzere uygun olan tüm isteklilere açık 
olacaktır. Buna ek olarak, çıkar çatışması için lütfen Dünya Bankası politikasını belirten paragraf 
1.6 ve 1.7'ye bakınız.  

4 - İlgilenen uygun istekliler, daha fazla bilgi için Türkiye Elektrik İletim A.Ş - Bilal 
ÇIRAK (Müdür Yardımcısı G.)’a müracaat edebilir ve ihale dokümanını aşağıda verilen adreste 
Türkiye Yerel Saati ile 09.00-17.00 saatleri arasında inceleyebilirler. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ticaret Dairesi Başkanlığı 
Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, 15. Kat  
Oda No: 30 
Çankaya/ANKARA 
Posta Kodu : 06520 
Ülke : TÜRKİYE 
Telefon : +90 312 203 89 11 
Fax : +90 312 203 82 88 
E-mail Adresi : bilal.cirak@teias.gov.tr  
Web : http://www.teias.gov.tr  
5 - İngilizce olarak hazırlanmış ihale dokümanlarının tam seti, aşağıdaki adrese yazılı 

müracaat yapılması ve 170 USD - (veya 500 TL) (KDV dahil) geri iadesiz ücretin ödenmesi 
üzerine muhtemel istekliler tarafından satın alınabilir. Bu tutar Vakıfbank Kızılay Şubesi 
(Ankara-Türkiye) (USD) Hesap No: TR350001500158048000941781 veya Vakıfbank Tek 
Şubesi (Ankara-Türkiye) (TL) Hesap No: TR880001500158007281639948 yatırılacaktır.  

6 - Tüm tekliflerin en az 100.000 EUR tutarında veya dönüştürülebilir para cinsinden 
eşdeğer tutarda bir geçici teminat ile birlikte verilmesi gerekmektedir. 

7 - Teklifler, aşağıda belirtilen adrese 31.08.2016 tarihinde veya öncesinde teslim 
edilmelidir. Elektronik Teklif kabul edilmeyecektir. Geç gelen teklifler reddedilecektir. Teklifler, 
kamuya açık şekilde, isteklilerin temsilcileri ve bulunmak isteyen kişiler huzurunda aşağıda 
belirtilen adreste tarihte açılacaktır:  
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TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat;  
Yargı ve İhale Komisyonu Odası  
Çankaya/ANKARA 
Posta Kodu : 06100 
Ülke : TÜRKİYE 
Tarih : 31/08/2016 
Saat : 14.00 Türkiye Yerel Saati 6304/1/1-1 

————— 
Invitation for Bids (IFB) 

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE 
Republic of Turkey 

Turkish Electricity Transmission Corporation 
NAME OF PROJECT : Renewable Energy Integration Project 
Loan No : 83710 - TR 
Grant No : TF-16958 
Contract Title : Procurement of 4000 pcs of Feeder Management Relays 
IFB No : DB.G.15-02 
1 - Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received financing from 

the World Bank toward the cost of the Renewable Energy Integration Project, and intends to 
apply part of the proceeds toward payments under the contract for Procurement of 4000 pcs of 
Feeder Management Relays. 

2 - Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids from 
eligible bidders for Procurement of 4000 pcs of Feeder Management Relays, at the Final 
Destination: TEİAŞ Warehouse (Transit-Shed) Gölbaşı - ANKARA, on the Delivery Date: 180 Days. 

3 - Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures 
as specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting 
Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers (“Procurement 
Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In 
addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict 
of interest.  

4 - Interested eligible bidders may obtain further information from Turkish Electricity 
Transmission Corporation –Bilal ÇIRAK (Acting Assistant Manager) and inspect the bidding 
documents during office hours 09.00 am to 17.00 Turkish Local Time at the address given below. 

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation  
(TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)  
Trade Department (Ticaret Dairesi Başkanlığı) 
Address: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, 15th Floor (Kat)  
Room (Oda) No: 30 
Çankaya/ANKARA 
Zip Code : 06520 
Country : TURKEY 
Telephone : +90 312 203 89 11 
Facsimile number : +90 312 203 82 88 
Electronic mail address : bilal.cirak@teias.gov.tr  
Web : http://www.teias.gov.tr  
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5 - A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested 
eligible bidders upon the submission of a written application to the address below and upon 
payment of a nonrefundable fee US$ 170.- (or 500TL) (V.A.T. Included) This amount shall be 
paid to Vakıfbank Kızılay Branch (Ankara-Turkey) (USD) account no: 
TR350001500158048000941781 or Vakıfbank Tek Büro Branch (Ankara-Turkey) (TL) account 
no: TR880001500158007281639948. 

6 - All bids must be accompanied by a Bid Security in the amount of at least 100.000 
EUR or its equivalent in a convertible currency for whole contract. 

7 - Bids must be delivered to the address below on or before August 31, 2016. Electronic 
bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the 
presence of the bidders’ designated representatives and anyone who choose to attend at the 
address below:  

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation  
(TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)  
Adress: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Base Floor (Zemin Kat);  
Room of Adjudication and Procurement Commission  
Çankaya/ANKARA 
Zip Code : 06100 
Country :TURKEY 
Date : 31/08/2016 
Time : 2.00 p.m. Turkey Local Time 6304/2/1-1 

—— • —— 
KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART 

(KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Akıllı Kart (Kartlı Sistem) Yemek Hizmeti” alımı, idari 

ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 
2 -Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 01.08.2016 günü saat 10:00’a kadar “Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki evrak bölümüne vermiş/göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 01.08.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 
10 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır. 6303/1-1 
—— • —— 

KENT MOBİLYALARININ İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1 
İHALENİN KONUSU: 
İş bu ihalenin konusu; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki merkezdeki; 

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu ilçelerinin sınırları içerisinde; mevcutlar ve 
bunlara ilaveten ikiyüzlü ışıklandırılmalı reklam vitrini içeren yeni otobüs ve tramvay 
duraklarının imal ve montajının yapılması ve işletilmesi, idari şartnamenin 20. maddesinde ve 
teknik şartnamede ismi, nev’i, nitelikleri ve sayıları yazılı reklam materyallerinin ve şehir 
mobilyalarının imal ve montajının yapılarak işletilmesi ve yanı sıra şehrin tüm otobüs ve tramvay 
duraklarının ve sözleşme konusu materyallerin temizliği, bakımı ve gerektiğinde onarımı işinin 
(işbu ihale ile belirlenecek) bedel ödemek suretiyle yapılmasıdır. 
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MADDE 2 
ARTTIRIMA ESAS MUHAMMEN BEDELİ: 
İşin artırıma esas muhammen bedeli yıllık brüt cironun en az %20’si olup, bu bedel ilk üç 

yıl için aylık net 250.000.-TL + KDV (ikiyüzellibin TL + KDV)’ ndan aşağı olamaz. Dördüncü 
yıldan başlayarak bu bedel aylık net 292.000.-TL + KDV (İkiyüzdoksanikibin .-TL + KDV ) den 
aşağı olmayacaktır. İhale ile belirlenecek ciro taahhüdü bu bedelden aşağı olması durumunda 
yüklenici, işbu asgari aylık bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu garanti ödenecek bedel her 
ay en geç ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznesine ödenecektir. Bu bedele KDV ile diğer vergi resim ve 
harçlar dâhil değildir. 

MADDE 3  
İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE, HANGİ USULDE 

YAPILACAĞI: 
İhale 14/07/2016 Perşembe günü, saat 15:00’da Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık 

Binası Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (Arttırma) ile yapılacaktır. 

MADDE 4 
İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER:  
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
4.1 - Kanuni ikametgâhı olması, 
4.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 
4.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 
4.3.1 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.3.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir.) 

4.3.3 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
her birinin (4.3.1) ve (4.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

Ayrıca, ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Şirket kurulması için 
idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket hem 
birlikte, hem de ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar.  

4.4- İmza sirkülerini vermesi, 
4.4.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.4.2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

4.4.3 - Ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (4.4.1) ve (4.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 
alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayana yabancı tüzel 
kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. ) 
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4.6 - Yeterliliğe ilişkin belgeler: 
4.6.1 - Vergi durumu bildirgesi veya belgesi vermesi, (2010-2015 yıllarına ait gelir veya 

kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2016 yılında alınmış belge 
vermesi.) 

4.6.2-a - Son üç yıl ciro ortalaması en az 30.000.000.-TL olması ve buna ait Yeminli Mali 
Müşavirlerce tasdikli son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu yahut ilgili Vergi 
dairesinden alınmış tasdikli belge sunulmalıdır. 

B - İstekliler sermayelerinin en az 5.000.000.-TL olduğuna dair belge sunmalıdır. 
4.6.3 - Son 5 (beş) yılda; dünyada veya Türkiye’de nüfusu bir milyon ve üzerindeki en az 

iki şehirde Açıkhava reklam işletmeciliği yapmış olduğunu ilgili idareden almış olduğu belge ile 
kanıtlaması gerekir. Ortak girişim olması halinde en az pilot ortağın mezkûr belgeyi sunması 
gerekir.  

4.6.4 - Yüklenicinin daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesi ile bu işlere 
ilişkin ilgisinin imzasını taşıyan referans mektubu, 

4.6.5 - Yüklenicinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı Kanuna göre 
cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer 
kuruluşlarla ihtilafı olup olmadığı varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı, 

4.7 - İdari şartnamenin 6.1 maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına 
dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi, 

4.8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun Ortak 
Girişim Beyannamesi (Ek:1) ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale 
üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler. Ayrıca, grubun bütün 
Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler 
vasıtasıyla imzalarlar.) Yönetim’den örneğini alacakları Yer Görme ve Mevcut Durum Bilgi 
Belgesinin (Ek:2) aslını, 

4.9 - SGK’ ya borcu olmadığına ilişkin belge, 
4.10 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını, 
4.11 - İsteklilerin, idari şartnamenin 7. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı 

teklifini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu (Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Encümeni) Karaalioğlu Parkı girişi Antalya adresine vermesi şarttır. Tüm bu belgeler 
Belediye Encümeni tarafından incelenecektir. 

MADDE 5 
TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 
5.1 - Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler, en geç 14/07/2016 Perşembe günü saat 

15:00’a kadar, sıra numarası verilmek suretiyle, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale 
Komisyonu (Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni) Karaalioğlu Parkı girişi Antalya adresine 
vermesi şarttır. 

5.2 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin 
idari şartnamede belirtilen saate kadar (8.1) fıkrasındaki adrese ulaşması zorunludur. Postada 
yaşanacak gecikmelerden İdare sorumlu olmayacaktır.  

5.3 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
5.4 - Saat ayarında; Türkiye Radyo Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esas 

alınacaktır. 
MADDE 6 
VARSA TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 
Geçici teminat, tahmin edilen işletme bedelinin %3 olup, 1.005.840.- Türk Lirasıdır.  
MADDE 7 
ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:  
İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içinde, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve 

Reklam Şube Müdürlüğünden 5.000 TL karşılığında alınabilir.  
İlan olunur. 5903/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Sinanpaşa Mahallesi, 306 ada 9 parsel, Köyiçi Meydan 

Sokak, No: 3 Şelale Apt. kayıtlı 3. kat 13 nolu mesken nitelikli taşınmazın satışı 19 Temmuz 2016 

Salı günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Selmani İpek Caddesi, (448 ada 

82 parsel 14 nolu bağımsız bölüm) Demircioğlu İşhanı adresinde kayıtlı 1. kat 107 nolu büro 

nitelikli taşınmazın satışı 19 Temmuz 2016 Salı günü saat: 15.00’da kapalı teklif açık arttırma 

usulüyle ihale edilecektir. 

3 - İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Selmani İpek Caddesi, (448 ada 

82 parsel 15 ve 16 nolu bağımsız bölüm birleştirilmiştir.) Demircioğlu İşhanı adresinde kayıtlı 1. kat 

108 nolu büro nitelikli taşınmazın satışı 19 Temmuz 2016 Salı günü saat: 16.00’da kapalı teklif 

açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

4 - İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi, 56 ada 35 

parselde kayıtlı Oğuzhan İşhanı No: 29 Kat: 1 (bağımsız bölüm 2 ve 3 nolu bürolar birleştirilmiştir.) 

adresindeki büro nitelikli taşınmazın satışı 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat: 11.00’da kapalı 

teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

5 - İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 466 ada 54 parselde Şemi Bey 

Sokak, Kardeşler Apt. No: 15 adresinde kayıtlı 3. kat 8 nolu mesken nitelikli taşınmazın satışı 20 

Temmuz 2016 Çarşamba günü saat: 12.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

6 - İhalelerin tamamı, THK Sarıyer Şube Başkanlığında (Merkez Mahallesi, Şehit Mithat 

Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) yapılacaktır. 

7 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün 

ve saatlerine kadar THK Sarıyer Şube Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

8 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 

Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Sarıyer Şube 

Başkanlığından temin edebilirler. 

9 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 100,00.-TL’dir. 

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

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 

 THK Sarıyer Şube Başkanlığı (0 212) 242 37 10 

 6302/1-1 
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TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 
tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 

aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 
 

SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

(TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 
(TL) 

SON 
TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

1 

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, 
Hacıyahya Mahallesi, 366 ada; 
- 1 no.lu parseldeki 438,00 m2, 
- 2 no.lu parseldeki 5.237,00 m2, 
- 4 no.lu parseldeki 454.00 m2 
toplam 6.129,00 m2 yüzölçümlü 
Ticaret + Konut Alanı imarlı 
taşınmaz üzerindeki binalar ile 
birlikte bir bütün halinde 

100.000.- 500.- 03.08.2016 

2 

Ankara ili, Bala ilçesi, Göztepe 
Mahallesi, 60 ada, 23 no.lu 
parseldeki 148,00 m2 yüzölçümlü 
taşınmaz üzerindeki bina ile 
birlikte bir bütün halinde 

3.000.- 100.- 03.08.2016 

3 

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim 
Mahallesi, 2028 ada, 2 no.lu 
parseldeki 2.024,88 m2 yüzölçümlü 
Ticaret Alanı imarlı taşınmaz 

200.000.- 750.- 03.08.2016 

4 

Balıkesir ili, Gönen ilçesi, 
Kurtuluş Mahallesi, 962 ada, 119 
no.lu parseldeki 1.851,57 m2 
yüzölçümlü Ticaret + Konut 
Alanı imarlı taşınmaz üzerindeki 
binalar ile birlikte bir bütün 
halinde 

100.000.- 500.- 03.08.2016 

5 

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt 
köyü, 1941 no.lu parseldeki 
2.152,00 m2 yüzölçümlü Ticaret 
Alanı imarlı gayrimenkulün 
üzerindeki 17-70 arası 54 adet 
bağımsız bölümlü meskenlerin 
bir bütün halinde 

80.000.- 500.- 03.08.2016 
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SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

(TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 
(TL) 

SON 
TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

6 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Camii 
Mahallesi, 174 ada, 1 no.lu 
parseldeki 751 m² 10/740 arsa 
paylı 3. Kat 58-66 arası 9 adet 
bağımsız bölümlü dükkanların bir 
bütün halinde 

20.000.- 200.- 03.08.2016 

7 

İstanbul ili, Esenler ilçesi, 
Esenler Mahallesi, 5544 no.lu 
parseldeki 70,00 m2 yüzölçümlü 
Ticaret + Hizmet + Konut ve 
Meydan Alanı imarlı taşınmaz 

70.000.- 500.- 03.08.2016 

8 

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, 
Merkez Mahallesi, 918 ada, 3 
no.lu parseldeki 2.301,00 m2 
yüzölçümlü taşınmazın 1.210/2.301 
oranındaki hissesinin karma 
kullanım (konut+ticaret) alanı 
imarlı taşınmaz 

30.000.- 300.- 03.08.2016 

9 

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 
1. Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 
no.lu parseldeki 12.122,42 m2 
yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı 
taşınmaz 

600.000.- 1.000.- 03.08.2016 

10 
Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu 
Mahallesi, 788 no.lu parseldeki 
4.100,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 

5.000.- 200.- 03.08.2016 

11 
Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu 
Mahallesi, 789 no.lu parseldeki 
5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 

8.000.- 200.- 03.08.2016 

 
1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 
suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 
3 -İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim 
edilmesi zorunludur. 
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4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 
Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 
0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve 
“İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde 
ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim 
gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen 
adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez. 

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

tta GAYRİMENKUL A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 
(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86 
www.ttagayrimenkul.gov.tr 

 6322/1-1 

—— • —— 
ANKARA - KAYSERİ ARASI KONVANSİYONEL HATLARDA 30 GÜN SÜRE İLE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 2 (İKİ) ADET ELEVATÖRLÜ 
ATIK VAGONU KİRALANACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. BöIge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2016/256973 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: ANKARA-KAYSERİ ARASI 

KONVANSİYONEL HATLARDA 30 GÜN SÜRE İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 2 (İKİ) 
ADET ELEVATÖRLÜ ATIK VAGONU KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ Yukarıda 
belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye 
çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - İhale tarihi ve saati: 22/07/2016 Cuma günü, saat 10:00 
4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle / ANKARA 
5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 22/07/2016 Cuma saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400,00.- TL bedelle temin 
edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6319/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 02/03/2016 tarih ve 162 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/06/2016 tarih ve 1091 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Eryaman Mahallesi imarın 46217 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği” 01/07/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6277/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 04/03/2016 tarih ve 184 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/06/2016 tarih ve 1117 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Şeker Mahallesi, imarın 46370 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği Teklifi” 01/07/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6278/1-1 

————— 

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, “Etimesgut İlçesi Şehitali 

Mahallesi, İmarın 18 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 

değişikliğine” istinaden tanzim edilen 85302 nolu parselasyon planı 01.07.2016 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

İlanen duyurulur. 

85302 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Şehitali Mahallesi İmarın 18 ada 1 sayılı parsel ve park alanı üzerinde; 

 6279/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

Yenimahalle İlçesi Yuva Mahallesi 43163 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye 

Encümenimizin 05.05.2016 tarih ve 504/1081 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 09.06.2016 tarih ve 1469/3320 sayılı kararıyla onaylanan 84138/37 no’lu 

Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 6286/1-1 

————— 

Yenimahalle İlçesi Yuva Mahallesi 43110 ada 1 nolu parseli kapsayan Yenimahalle 

Belediye Encümenimizin 05.05.2016 tarih ve 505/1082 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 09.06.2016 tarih ve 1468/3319 sayılı kararıyla onaylanan 84138/36 no’lu 

Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 6287/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/90270 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe MERSİN/Toroslar 

Adresi 
Akbelen Mah. GMK Blv. 
Karayolları 5. Bl. Müdürlüğü 

Tel-Faks 
0324 241 30 00  
0324 241 30 45 

Posta Kodu 33220 E-Mail bol05@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
SERHANOĞLU İnş. Nakl. Mad. San.ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Halit Mete TANYÜ 

Adresi 
İnanoğlu Cad. Mevsim Apt.No:21/5 
Yenişehir/DİYARBAKIR 

Feneryolu Mah. Camtepe Sok. 
Yasemin Blok No:25 İç Kapı 
No:10 Kadıköy/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 51244176594 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

762 009 5020 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Diyarbakır  Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

15891                  Oda Sicil No:16899 - 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 6298/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/90270 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe MERSİN/Toroslar 

Adresi 
Akbelen Mah. GMK Blv. 
Karayolları 5. Bl. Müdürlüğü 

Tel-Faks 
0324 241 30 00  
0324 241 30 45 

Posta Kodu 33220 E-Mail bol05@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı MERİDA İnş. Turz. ve Sağ. Hiz. A.Ş. Halit Mete TANYÜ 

Adresi 
 

Gap Mah. Turgut Özal Blv. No:298 Safir 
Plaza No:302    BATMAN 

Feneryolu Mah. Camtepe Sok. 
Yasemin Blok No:25 İç Kapı 
No:10 Kadıköy/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 51244176594 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

617 037 9046 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Batman Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

7803                 Oda Sicil No:7778 - 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

( ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 6299/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Danıştay 8. İdare Dairesinin 23.02.2016 tarih 2015/14478 E., 2016/1621 K. Sayılı Kararı 

ve aynı Dairenin 07.03.2016 tarih ve 2015/13005 E., 2016/2179 K. Sayılı Kararı uyarınca; 
Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 

48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 
GENEL AÇIKLAMALAR 
1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür. 
2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış 
olmaları gerekir. 

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
4 - Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez. 
5 - 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı Kanun uyarınca 
Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 
19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 
Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların 
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde 
(http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe); 

• Özgeçmiş,  
• Yayın Listesi, 
• (2) iki adet fotoğraf, 
• Nüfus cüzdanı sureti, 
• Doçentlik belgesi, 
• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. 

(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form) 
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 
Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve 

yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi 
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; 
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe), 

• Özgeçmiş, 
• Yayın Listesi 
• (2) iki adet fotoğraf, 
• Nüfus cüzdanı sureti, 
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca 

verilen denklik belgesi) (Onaylı) 
• Varsa Yabancı Dil Belgesi 
• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. 

(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form) 
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 
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Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve 
yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne 
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

BAŞVURU TARİHLERİ: 
Başlangıç Tarihi : 01.07.2016 
Bitiş Tarihi : 15.07.2016 

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili 
Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Yardımcı 

Doçent 1 

Endokrinoloji ve metabolizma 
uzmanı olmak ve Pankreas 
adacık hücre nakli çalışmalarında 
tecrübe sahibi olmak. 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili 
Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Yardımcı 

Doçent 1 

Endokrinoloji ve metabolizma 
uzmanı olmak ve Yan dal 
uzmanlık sonrası en az 3 yıl 
Yükseköğretim kurumlarında 
çalışmış olmak. 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili 
Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Doçent 1 

Endokrinoloji yandal uzmanı 
olmak ve pankreas adacık 
hücre nakli ve kök hücre nakli 
konularında deneyimli olmak. 

 6305/1-1 
—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları 
belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler:  
Profesör kadrosu için; 
Başvuru Dilekçesi,  
Özgeçmişi,  
Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım, 
Doçent kadrosu için; 
Başvuru Dilekçesi,  
Özgeçmişi,  
Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım, 
Profesör, Doçent başvuruları için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

İktisadi ve İdari 
Bilimler İşletme Profesör 1 

Gayrimenkul finansmanı, şirketler finansmanı 
ve bankacılık alanlarında uzmanlaşmış ve 
çalışmalar yapmış olmak 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı Doçent 1 

Grafik Tasarım Bölümünde Bilgilendirme 
Tasarımı üzerine Sanatta Yeterlik/Doktora 
yapmış olmak. Grafik Tasarım alanında 
Doçent unvanı almış olmak. 

 
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 6291/1-1 
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Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

23. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi 
alınacaktır. 

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI ÜNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR 

Eğitim 

Fakültesi 
İlköğretim 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Kimya eğitimi alanında 

Doçentliğini almış olup, 

Kavram Öğretimi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Teknoloji 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
- 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Green Fonksiyonlarının 

Spektral Analizi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Femur Kırıkları üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

 6294/1-1 
—— • —— 

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi 
alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ALANI ÖĞRETİM ÜYESİ 
KADRO 
ADEDİ 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Modern ya da 
Klasik Türk 

edebiyatı 

Profesör veya Doçent veya 
Yardımcı Doçent 

2 

 
Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 
Not: Ana uzmanlık alanına ek olarak edebiyat teorisi ve karşılaştırmalı edebiyata yatkın 

bir donanımı olmak. 
İngilizce ve Türkçe ders verecek dil yetkinliği bulunmak. 
Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi 

alınması gerekmektedir. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
T: 44 44 0 34 / 9287   F: 0216 474 53 53   e-posta: edebiyat@sehir.edu.tr 
 6295/1-1 
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Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26 maddesinde belirtilen şartları taşımaları 

Gerekmektedir. 

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların; 

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları, 

2 - Başvuru dilekçelerine ek olarak; (i) yükseltilerek atanacakların doçentlik unvanı 

aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan başvurulan profesörlük alanında çalıştığını gösteren 

belge, (ii) daha önce başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet eden 

profesörlerin bu süreyi gösteren belge ile birlikte özgeçmişleri, 

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, Turgut 

Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan 

Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde 

ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da 

tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine 

katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte 

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI 

Birimi Bölümü 
Anabilim Dalı / 

Programı 
Unvanı Adet Açıklama 

Sağlık Bilimleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Dişçilik 

Hizmetleri 

Diş Protez 

Teknolojisi Programı 
Profesör 1  

Hukuk Fakültesi 
Kamu 

Hukuku 

Anayasa Hukuku 

ABD 
Profesör 1  

Hukuk Fakültesi 
Kamu 

Hukuku 
Hukuk Tarihi ABD Profesör 1  

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk ABD Profesör 1  

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:7 Etlik Keçiören/ANKARA 6296/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1115 Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2016

Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın
92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/8946 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/27)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/28)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/29)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/30)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/31)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/32)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/16)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/22)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/24)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/27)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/29)
–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6381-1 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6381-2 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2016 Tarihli ve 2013/6108 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2016 Tarihli ve 2013/6484 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2013/865 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


