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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDECİLER KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Perakendeciler Konseyinin oluşumu ve gö-

revleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Başkan: Perakendeciler Konseyi Başkanını,
ç) Genel Müdür: İç Ticaret Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,
e) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Komisyon: Perakendeciler Konseyi Çalışma Komisyonlarını,
g) Konsey: Perakendeciler Konseyini,
ğ) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,
h) Üye: Perakendeciler Konseyi üyesini,
ifade eder.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Konseyin Oluşumu ve Görevleri

İlkeler
MADDE 4 – (1) Konsey, görüş ve önerilerini sektördeki aktörlerin katılımı ve işbirliği

temelinde nesnel esaslara göre oluşturarak perakende ticaret politikalarına katkı sağlayan bir
danışma organıdır. 

(2) Konsey çalışmalarında, evrensel tüketici hakları ile perakende ticarete ilişkin yurt
içi ve yurt dışı gelişmeler ve eğilimler gözetilerek analize, katılımcılığa ve uzlaşıya dayalı bir
çalışma biçimi benimsenir.

Konseyin oluşumu
MADDE 5 – (1) Konsey, Müsteşar veya Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Müsteşar

Yardımcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Doğal üyeler: Müsteşar veya Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardım-

cısı, Genel Müdür, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf ve Sa-
natkârlar Genel Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürü.

b) Temsilci üyeler:
1) Kamu kurum ve kuruluşları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakan-
lığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığını temsilen Müsteşar Yardımcısı veya Genel Mü-
dür düzeyinde; Rekabet Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Türk Patent Enstitüsünü temsilen Başkan Yar-
dımcısı düzeyinde birer üye.

2) Sivil toplum kuruluşları: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sa-
natkârları Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği ile kendisine bağlı derneklere kayıtlı toplam üye sayısı en fazla olan üç tüketici
dernekleri federasyonunun yönetim kurulu başkan veya üyesi, perakende sektörüne yönelik
faaliyet yürüten federasyonların yönetim kurullarından üçer üye.

c) Seçilmiş üyeler: Perakende sektöründe iş deneyimi veya akademik çalışmaları bu-
lunan kişiler arasından Bakan tarafından seçilen üç üye. 

(2) Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez.
(3) Bu maddede belirtilmeyen sivil toplum kuruluşlarının Konseye üyelik taleplerinin

sonuçlandırılmasına Bakan yetkilidir.
Federasyonların tespiti 
MADDE 6 – (1) Tüketici federasyonları, kendilerine bağlı derneklerin üye sayılarını

her yıl eylül ayı içinde yazılı olarak Bakanlığa bildirir. Bakanlığa bildirimde bulunanlar ara-
sından en fazla dernek üyesine sahip federasyonlar ekim ayının ilk on günü içinde tespit edi-
lerek Bakanlık internet sitesinde liste halinde ilan edilir. Sonuçlara, ilan tarihinden itibaren yedi
gün içinde, bildirimde bulunan federasyonlar tarafından itiraz edilmemesi halinde liste kesin-
leşir ve Konseyde temsil edilecek federasyonlar bu listeye göre belirlenir. İtirazlar, Bakanlık
tarafından on beş gün içinde karara bağlanır ve sonuç Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. 

Konseyin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Konseyin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Perakende ticaretin Kanunun amacına uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere bu

alanda politika üreten kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak.
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b) Perakende sektöründe yaşanan sorunları ve bu sorunlarla ilgili kamuoyu beklentile-
rini tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve bunlara ilişkin görüş ve önerilerini ilgili ku-
rum ve kuruluşlara bildirmek. 

c) Perakende sektörüne ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri izlemek ve bu ge-
lişmeleri sektöre yönelik politika üreten kurum ve kuruluşlara sunmak. 

ç) Perakende ticaretle ilgili mevzuat çalışmalarına görüş bildirmek.
d) Çalışma komisyonları kurulmasına karar vermek. 
e) Çalışma komisyonlarının faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde ya-

yımlamak ve bu hususta kamuoyunu bilgilendirmek.
f) Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmak.
Başkan
MADDE 8 – (1) Konsey Başkanı, Müsteşar ya da Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu

Müsteşar Yardımcısıdır.
(2) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Konseyi yönetmek ve temsil etmek.
b) Konsey faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları

yapmak.
c) Konsey çalışmalarının toplantı gündemine uygun ve düzen içinde yürütülmesini sağ-

lamak.
ç) Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemi onaylamak.
d) Konseyin toplantı tarih, saat ve yerini, gerektiğinde üyelerin de görüşünü alarak

tespit etmek ve üyeleri toplantıya davet etmek.
Sekretarya
MADDE 9 – (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:
a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.
b) Konseyin raportörlük ve dosyalama faaliyetlerini yürütmek.
c) Üyelerin kasım ayının ilk on beş günü içinde yapacağı teklifleri de değerlendirerek

gündemi hazırlamak ve Başkanın onayına sunmak.
ç) Konseyin toplantı tarih, saat, yer ve gündemini üyelere bildirmek.
d) Konsey toplantılarında alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.
e) Çalışma komisyonu toplantılarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve koordinasyonu

sağlamak.
f) Başkanın uygun göreceği diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Konseyin çalışma usul ve esasları 
MADDE 10 – (1) Konsey, Başkan tarafından belirlenen tarihte, yılda en az bir kez ola-

ğan olarak toplanır. Olağan toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, üyelere toplantı gününden
en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir. Başkan, doğrudan veya üye tamsayısının yarıdan
fazlasının yazılı talebi üzerine Konseyi her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü
toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, üyelere toplantı tarihinden en az yedi gün önce yazılı
olarak bildirilir. Bildirim elektronik posta veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yahut imza kar-
şılığı elden yapılır. 
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(2) Konsey, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile karar alır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit çıkması halinde başkanın
oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır. Alınan kararlar tutanağa bağlanır ve tutanak toplantıya
katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini tutanakta belirtir.

(3) Konsey toplantılarına, gündeme göre üyelerin dışında, Başkanın çağrısıyla Bakan-
lığın ilgili birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri de katılabilir.

Komisyonlar
MADDE 11 – (1) Perakende sektörüne yönelik politika üretilmesine katkı sağlamak

üzere perakendeciliğe ilişkin belirli hususlarda çalışmalar yapmak amacıyla Konsey tarafından
çalışma komisyonları kurulabilir.

(2) Komisyon üyeleri, yapılacak çalışmanın niteliğine göre Konsey üyelerinin temsil
ettiği kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlardan Genel Müdürlükçe seçilir. Komis-
yonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer. 

(3) Komisyon toplantılarında yapılan değerlendirmeler tutanağa bağlanır. Tutanaklar
ve düzenlenen raporlar Konseyde değerlendirilmek üzere Sekretaryaya sunulur.

(4) Komisyonların çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Giderler
MADDE 12 – (1) Üyeler ile çalışma komisyonlarına katılanların harcırahları, 10/2/1954

tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık bütçesinden ödenir. 
(2) Konsey ve komisyonların kuruluş ve çalışmalarına ilişkin giderler ile diğer harca-

malar Bakanlık bütçesinden karşılanır.
(3) Konsey ve komisyon üyelerince yurt içi ve yurt dışında yapılacak çalışmalara ilişkin

giderler, Konseyde temsilcisi bulunan kurum veya kuruluşlarca karşılanabilir. 
Üyeliğin sona ermesi
MADDE 13 – (1) Üyelik;
a) Doğal üyeliklerde, üyenin bulunduğu makam ve görevden ayrılması,
b) Temsilci üyeliklerde;
1) Üyenin temsil ettiği kurumdan ayrılması veya temsil edilen kurumun temsilcisini

değiştirmesi,
2) Üyenin toplantılara üst üste iki kez katılmaması,
3) Üyenin, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4/1/1961

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıy-
metini Koruma Hakkında Kanun, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
hükümlerine aykırı davranış veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesine göre devlet memuru olmaya engel suçlardan biri nedeniyle mahkûm olması, 

hallerinde sona erer.
(2) Konsey üyeliklerinin boşalması halinde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun

olarak yeni üye belirlenir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2016/26) 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ROTA Çocuk Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. (Rota)

ve Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmal. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (Derya Bebe) tarafından, Çin

Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, sırasıyla 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 gümrük ta-

rife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek

arabalarının şasileri”ne yönelik dampinge karşı önlemin uygulamadan kalkması durumunda

önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği id-

diaları öne sürülerek yapılan başvuruya istinaden, Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde

başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) kapsamında alınacak kesin karara te-

mel 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) Derya Bebe: Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited

Şirketini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını, 

f) ROTA: ROTA Çocuk Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

g) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ğ) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini (International Trade Center),

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Meri önlem ve nihai gözden geçirme soruşturması 

MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 GTİP’leri altında

sınıflandırılan “bebek arabaları” için 8 ABD doları/adet ve “yalnızca bebek arabalarının şasi-

leri” için 5 ABD doları/adet olmak üzere, 01/08/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15) ile

dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konmuştur. 

(2) Müteakiben, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yö-

netmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2008/39) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin

mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile Nihai Gözden Ge-

çirme Soruşturması (NGGS) başlatılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur. Bu kap-

samda, 25/07/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/24) ile başlatılan NGGS, 23/05/2010 ta-

rihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/14) ile bahse konu ürünlere yönelik önlemin artırılması kararı

ile sonuçlandırılmış ve önlemin yürürlük süresi uzatılmıştır. Anılan tarih itibarıyla “bebek ara-

baları” için 12 ABD doları/adet, “yalnızca bebek arabalarının şasileri” için ise 8 ABD

doları/adet dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunmaktadır. 

(3) Benzer şekilde, Yönetmeliğin yukarıda belirtilen ilgili maddesi gereğince,

19/07/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21) ile mevcut önlemin yürürlük süresinin sona

ereceği ve bu kapsamda önlemin mevcut haliyle veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün

yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru

ile NGGS başlatılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur. 

(4)  Bu kapsamda, yerli üretim dalını temsilen ROTA Çocuk Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

(Rota) ve Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmal. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (Derya Bebe) tarafından

mevcut dampinge karşı önlemin uygulamadan kalkması durumunda önleme konu üründe dam-

pingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiaları öne sürülerek, Yö-

netmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önleme konu ürün ve ülkeler için bir NGGS açılması

talebinde bulunmuştur. 

(5) Yerli üreticilerin bahse konu başvurusu üzerine ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 ve

8715.00.90.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek ara-

balarının şasileri”ne yönelik olarak 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/15) ile başlatılan

NGGS tamamlanmıştır. 
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Yerli üretim dalı

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde başvuru

sahibi Rota ve Derya Bebe firmalarının yerli üretim dalını temsil niteliği değerlendirilmiş ve

söz konusu firmaların anılan yasal hükümler çerçevesinde yerli üretim dalını temsili haiz ol-

duğu değerlendirilmiştir. Bu Tebliğin ilgili bölümlerinde anılan firmalar “yerli üretim dalı”

olarak anılacaktır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakan-

lıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru

formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla

anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuş-

tur. 

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru

formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış

olup, tarafların süre uzatımına yönelik bir talepleri olmamıştır.

(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerek-

tiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. 

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 22 ithalatçı firmaya so-

ruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Soruşturma kapsamında, toplam 5 ithalatçı

firma tarafından soru formları yanıtlanarak Bakanlığa iletilmiş, yanıtlanan soru formları ince-

lenmiştir.

(6) ÇHC’de yerleşik, tespit edilen 13 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına iliş-

kin bildirim gönderilmiş; ancak, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formunu

cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulgu-

ları içeren “Nihai Bildirim Raporu” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Bahse konu bildirime

yönelik olarak ilgili taraflarca Bakanlığa iletilen bir görüş bulunmamaktadır.

(8) Tarafların soruşturma süresince ortaya koydukları tüm bilgi, belge ve görüşler in-

celenmiş, mezkur görüşlerden nesnel, somut ve doğrulanabilir olanları bu Tebliğin ilgili bö-

lümlerinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün 

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürünler, sırasıyla 8715.00.10.00.00 ve

8715.00.90.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek ara-

balarının şasileri”dir.

(2) Ürün, ticari olarak bebek arabaları ya da bebek puseti olarak adlandırılmaktadır.

Doğum anından üç yaşına kadar çocuklar için kullanılan motorsuz ve insan gücüyle hareket

eden bir taşıma aletidir. Bebek arabalarının aksamından olan şasiler ise işleme tabi tutularak

mamul ürün haline getirilebilmeleri sebebi ile önlem kapsamında yer almaktadırlar.
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(3) Gerçekleştirilen incelemeler çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından imal edilen

benzer ürün ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürün arasında teknik

ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları bakımından

benzer özelliklerin söz konusu olduğu ve soruşturma konusu ürünün yerli üretim dalı tarafından

imal edilen ürünle doğrudan rekabet içinde bulunduğu ve bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü

maddesi çerçevesinde yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürünün “benzer ürün” olarak ka-

bul edilebileceği anlaşılmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas

olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 8 – (1) Soruşturma kapsamında, gözden geçirme dönemi olarak 1/1/2012-

31/12/2014 yılları tespit edilmiş olup, zarar incelemeye ilişkin verilerin toplanması ve analiz

için anılan dönem temel alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali 

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma kapsamında

damping marjı hesaplanmamıştır. Öte yandan Yönetmelik’in 35 inci maddesi hükmünce mevcut

önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam edip etmeyeceği hususu incelen-

miştir. 

(2) Bu tespitler için 01/01/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem dikkate alın-

mıştır. 

Soruşturma konusu ülkede yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti 

MADDE 10 – (1) ÇHC’nin bebek arabası üretimi kapasitesinin büyüklüğünü görebil-

mek maksadı ile dünyaya yaptığı ihracata ilişkin veriler değerlendirilmiştir. 

(2) Bu kapsamda, 8715.00 gümrük tarife alt pozisyonu altında sınıflandırılan bebek

arabaları ve bunların aksam parçalarına ilişkin Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM-International

Trade Center) verileri incelendiğinde, ÇHC’nin bebek arabası ve bunların aksam ve parçaları

ihracatında gerek miktar gerek değer temelinde dünyada birinci sırada olduğu görülmektedir.

(3) 2014 yılında, ÇHC menşeli ihracatın, dünya ihracatı içerisindeki payının miktar

olarak %72,4 (216.219 ton), değer olarak ise %53,8 (1.185.990 ABD doları) olduğu görülmek-

tedir. 

(4) ÇHC’nin 2012-2014 yılları arasında bebek arabası ihracatının genel seyrine bakıl-

dığında, anılan ülkenin Türkiye’ye ihracatında gözlemlenen durumun, yani miktarın azalması,

diğer taraftan değerin ve dolayısıyla birim fiyatın artmasının, anılan ülkenin dünyaya ihraca-

tında da geçerli bir durum olduğu görülmektedir. 

(5) Bunlara ek olarak, ÇHC’nin dünya bebek arabası ve aksam parçaları ihracatı içeri-

sinde değer temelindeki payının miktar temelindeki payına oranla düşük olması, anılan ülke

tarafından diğer ihracatçı ülkelere oranla daha düşük birim fiyatlı ürünlerin piyasaya sürüldüğü
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şeklinde değerlendirilebilir. Bu nedenle, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün birim fiyatları

dikkate alındığında mevcut damping önleminin yürürlükten kalkması durumunda, başvuru sa-

hibi yerli üretim dalı için iç pazarda rekabet koşullarının zorlaşacağı değerlendirilmektedir. 

Dampingin devamına veya yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin değer-

lendirmeler

MADDE 11 – (1) Mer’i önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam

edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirme yapılabil-

mesini teminen yerli üretim dalının soruşturma konusu üründeki ağırlıklı ortalama ticari mali-

yeti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret verileri ile Uluslararası Ticaret Merkezi kay-

naklarından elde edilen, soruşturma konusu ürüne yönelik dünya ihracat verileri incelenmiştir.

(2) Buna ek olarak, mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması durumun-

da yurtiçi pazarda ortaya çıkacak durumun yerli üretim dalı üzerindeki olası etkileri dikkate

alınmıştır.

(3) Bu kapsamda, bir önceki NGGS kapsamında “bebek arabaları” için 12 ABD

doları/adet, “yalnızca bebek arabalarının şasileri” için 8 ABD doları/adet olarak tespit edilen

dampinge karşı önlemin seviyesi dikkate alındığında, bahse konu önlemin yürürlükten kaldı-

rılması durumunda, ÇHC menşeli söz konusu ithalatın dampingli fiyatlarla ithal edilmeye de-

vam edeceğinin veya tekrar dampinge konu olabileceğinin muhtemel olduğuna ilişkin somut,

nesnel ve kanıtlanabilir verilerin mevcut olduğu saptanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelebilme İhtimali 

Genel açıklamalar

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke

menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde

artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2012-2014 yılları olarak be-

lirlenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünlerin Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden ya-

pılan ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri dikkate alınmıştır.

(3) Diğer taraftan, 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında bebek arabalarının tüm tipleri bir-

likte sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle, TÜİK verileri arasından yerli üretim dalı tarafından

üretimi ve satışı yapılan tipte ve daha düşük birim fiyata sahip bebek arabalarına ilişkin ithalat

istatistiklerini ayrıştırmak mümkün olmamaktadır. Bu kapsamda, TÜİK verileri dikkate alınarak

tespit edilen ihraç birim fiyatı, tüm tipteki ürünlerin bir ortalaması olup, yerli üretim dalı tara-

fından üretimi yapılan tipteki bebek arabalarına yönelik birim fiyatın tespiti mümkün olma-

mıştır. 

(4) Benzer şekilde, 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında, bebek arabalarının şasilerinin yanı

sıra, aksam ve parçaları da sınıflandırılmakta olup, önlem konusu bu ürüne ilişkin ithalat ista-

tistiklerinin anılan GTİP içerisinden ayrıştırılması mümkün olmamaktadır.
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İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ül-

keler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli öl-

çüde artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 1/1/2011-31/12/2013

dönemi olarak belirlenmiştir. 

Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları 

MADDE 14 – (1) Önlem konusu ürünlerin ithalatının zarar inceleme dönemi olan 2012-

2014 yılları arasında artış gösterdiği, 2013 yılında toplam ithalatın 2012 yılına oranla %1 ora-

nında artarak 23 milyon ABD doları, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %29 oranında ar-

tarak 31 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

(2) Önlem konusu ürünlerden bebek arabalarının 2012 yılında 325.309 adet (23 milyon

ABD doları) olan toplam ithalatı ise, 2013 yılında %15 oranında bir azalma ile 275.739 adet

(23,3 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Anılan ithalat 2014 yılında bir önceki yıla

oranla %38 oranında bir artış ile 380.210 adete (31 milyon ABD doları) yükselmiştir.

(3) Bu kapsamda, bahse konu ürünün 2012-2014 yıllarında birim fiyatı sırasıyla 70,6

ABD doları/adet, 84,4 ABD doları/adet ve 79,1 ABD doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

(4) Önlem konusu bir diğer ürün olan ve bebek arabalarının aksam ve parçaları altında

sınıflandırılan “yalnızca bebek arabalarının şasileri”ne ilişkin ithalat rakamları incelendiğinde

ise, 2012 yılında 76.109 kg (734 bin ABD doları) olan ithalatın, 2013 yılında %32 oranında

bir artış ile 100.797 kg (1 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2014 yılında

ise anılan ithalat bir önceki yıla oranla %19 oranında bir artış göstererek 144.950 kg’a (1,6

milyon ABD doları) yükselmiştir.

(5) Bebek arabalarının aksam ve parçaları ithalatı birim fiyatları ise 2012-2014 yılları

arasında sırasıyla 9,6 ABD doları/kg, 10,2 ABD doları/kg ve 11,2 ABD doları/kg olarak ger-

çekleşmiştir. 

Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları 

MADDE 15 – (1) ÇHC menşeli bebek arabalarının 2012 yılında 285.102 adet (20,2

milyon ABD doları) olan ithalatı 2013 yılında %13 oranında bir azalma ile 248.830 adet (20,9

milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %35 oranında bir artış ile 336.095

adet (27,1 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli söz konusu ithalatın ürü-

nün genel ithalatı içerisinde miktar bazında payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %88, %90 ve

%88 olarak gerçekleşmiştir. 

(2) ÇHC menşeli bebek arabası ithalatının 2012-2014 yıllarındaki birim fiyatları sıra-

sıyla 70,9ABD doları/adet, 83,9 ABD doları/adet ve 80,5 ABD doları/adettir.   

(3) ÇHC menşeli bebek arabalarının aksam ve parçaları ithalatı ise 2013 yılında 2012

yılına oranla % 34 oranında bir artış göstererek 92.715 kg (899 bin ABD doları), 2014 yılında

ise 2013 yılına oranla %42 oranında bir artış göstererek 131.301 kg (1,4 milyon ABD doları)

olarak gerçekleşmiştir. 

(4) Anılan ithalatın birim fiyatları 2012-2014 yılları arasında sırasıyla 8,7 ABD

doları/kg, 29,6 ABD doları/kg ve 29,4 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. 
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Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 

MADDE 16 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen bebek arabası ithalatına bakıldı-

ğında, 2012 yılında 40.207 adet (2,8 milyon ABD doları) olan ithalat miktarının, 2013 yılında

%33 oranında bir azalma ile 26.909 adet (2,4 milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki

yıla oranla %30 oranında bir artış ile 44.115 adet (3 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği

görülmektedir. Anılan ithalatın toplam ithalat içerisinde miktar bakımından payı ise 2012-2014

yılları arasında sırasıyla %12, %10 ve %12’dir. 

(2) Üçüncü ülkeler menşeli bebek arabaları ithalatının birim fiyatlarına bakıldığında

ise 2012-2014 yılları arasında birim fiyatların sırasıyla 68,4 ABD doları/adet, 89,2 ABD

doları/kg ve 68,1 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

(3) Üçüncü ülkeler menşeli aksam ve parça ithalatı incelendiğinde ise 2012 yılında

6.948 kg olan ithalatın, 2013 yılında %16 oranında bir artış ile 8.082 kg olarak gerçekleştiği;

2014 yılında ise 2013 yılına oranla %69 oranında bir artış ile 13.649 kg olarak gerçekleştiği

görülmektedir.

(4) Anılan ithalatın birim fiyatları ise 2012-2014 yıllarında sırasıyla 18,6 ABD $/kg,

16,2 ABD $/kg ve 15,7 ABD $/kg olarak gerçekleşmiş olup; toplam ithalat içerisinde miktar

bakımından payı ise sırasıyla %9, %8 ve %9 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları 

MADDE 17 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli üretim

dalını oluşturan başvuru sahibi Rota ve Derya Bebe firmalarının benzer üründe 2012-2014 yıl-

larına ilişkin yurtiçi satış verileri ile anılan firmalar tarafından tahmini olarak beyan edilen

diğer yerli üreticilerin anılan döneme ilişkin yurtiçi satış verileri ve soruşturma konusu ürünün

2012-2014 yılları arasında gerçekleşen ithalat miktarı dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, yerli

sanayinin yurtiçi satışları toplam tüketime oranlanarak yerli üretim dalı pazar payı; şikâyet ko-

nusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla ise soruşturma konusu

ithalatın pazar payı hesaplanmıştır. 

(2) Bu kapsamda, 2013 yılında yaşanan düşüşe karşın, soruşturma dönemi olan 2012-

2014 yılları arasında yurtiçi toplam tüketiminin arttığı; benzer mal tüketimi 2012 yılı için 100

birim olarak kabul edildiğinde, anılan tüketim miktarının 2014 yılında 111 birime yükseldiği

görülmektedir. 

(3) Yerli üretim dalının yurtiçi pazar payında 2012-2014 yılları arasında gerileme ya-

şandığı gözlemlenmektedir. İthalatta yaşanan azalmaya bağlı olarak yerli üretimin pazar payı

2013 yılında artış göstermiş, ancak 2014 yılında yaşanan ithalat artışı nedeniyle toplam tüke-

timde yaşanan artışa rağmen yerli üretim dalının pazar payı gerilemiştir. Bu çerçevede, yerli

üretim dalının Türkiye piyasasından aldığı pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul

edildiğinde, bu endeksin 2013 yılında 116 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 88 birime geri-

lediği görülmektedir.

(4) ÇHC’den gerçekleşen toplam ithalatın pazar payı 2012-2014 yılları arasında artış

göstermiştir. ÇHC’nin toplam pazar içerisindeki payı 2013 yılında düşmekle birlikte, 2014 yı-

lında ithalatın pazar payı 2012 yılı seviyesinin üzerine çıkmıştır. ÇHC’nin pazar payı 2012 yılı

için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 96 birime gerilediği, 2014 yı-

lında ise 106 birime yükseldiği görülmektedir.
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(5) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın pazar payı 2014 yılında 2012 yılına oranla gerile-

miştir. Anılan ülkeler menşeli ithalatın pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildi-

ğinde, endeksin 2013 yılında 74 birime gerilediği, diğer taraftan 2014 yılında 99 birime yük-

seldiği görülmektedir.

Fiyat kırılması

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde dampingli

ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu

ülkelerden gerçekleşen ithalatın ortalama fiyatları ile yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatları

kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye pi-

yasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gös-

termektedir. 

(2) Bu kapsamda yapılan değerlendirme neticesinde, soruşturma dönemi olan 2012-

2014 yılları arasında ÇHC menşeli soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalının yurtiçi fi-

yatlarını ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatına göre kırmadığı tespit edilmiştir. 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 19 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli

üretim dalının soruşturma konusu ürüne ait 2012-2014 yıllarına ilişkin verileri esas alınmıştır.

Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının

ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim

dalının üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar,

istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı,

net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir. 

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL

bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanı-

larak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2012 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

Buna göre;

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen üretim

miktar endeksi 2013 yılında 106 birime yükselmiş, diğer taraftan 2014 yılında 98 birime geri-

lemiştir.

2) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen kapasite endeksi,

2013 ve 2014 yıllarında 113 birim olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, anılan dönemde KKO

endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında 94, 2014 yılında ise 87

birime gerilemiştir. 

b) Yurt içi satışlar;

1) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen yurtiçi satış miktar

endeksi, 2013 yılında 106 birime yükselmiş, 2014 yılında ise 97 birime gerilemiştir.  

2) Aynı döneme ilişkin yurtiçi satış hâsılatı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul

edildiğinde, anılan değerin 2013 yılında 107 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 94 birime ge-

rilediği görülmektedir. 
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c) İhracat;

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen ihracat

miktar endeksi, 2013 yılında 108 birime, 2014 yılında ise 712 birime yükselmiştir.

2) Aynı döneme ilişkin yurtdışı satış hâsılatı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul

edildiğinde, anılan değerin 2013 yılında 46 birim, 2014 yılında ise 528 birim olarak gerçek-

leştiği görülmektedir.

ç) Pazar payı;

1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketiminde 2013 yılında yaşanan düşüşe rağmen,

tüketim 2014 yılında 2012 yılına oranla artış göstermiştir. Yurtiçi tüketim 2012 yılı için 100

birim olarak alındığında, 2013 yılında bu rakamın 91 birime gerilediği, 2014 yılında ise 111

birime yükseldiği görülmektedir.

2) Yerli üretim dalının pazar payı, 2014 yılında 2012 yılına oranla gerileme göstermiştir.

Yerli üretim dalının pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak alındığında, bu payın 2013 yı-

lında 116 birime yükseldiği, ancak 2014 yılında 88 birime gerilediği görülmektedir. 

d) Yurt içi fiyatlar;

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi,

2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 101, 2014 yılında ise

98 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

e) Maliyetler;

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012

yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında birim ticari maliyetin yük-

seldiği ve endeksin sırasıyla 112 ve 106 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

f) Stoklar;

1) Yerli üretim dalı tarafından stoklu çalışılmadığı, bir yılın Kasım ayından itibaren

üretimi yapılan ürünlerin, bir sonraki yılın satışları için hazır edilerek bekletildiği, bu ürünlerin

izleyen yılın Ocak ayından itibaren ve yeni fiyatlarla satışa sunulduğu, ancak bunların stok

olarak değerlendirilmediği görülmüştür. 

g) İstihdam;

1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2012 yılı için

100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 115, 2014 yılında ise 120 birime

yükseldiği görülmektedir.

ğ) Verimlilik;

1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012

yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013 yılında 92, 2014 yılında ise 82

birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

h) Kârlılık;

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları

dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılında 100 birim olarak

kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 16 birime gerilediği, 2014 yılında ise 32 birime yük-

seldiği görülmektedir. 
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ı) Nakit akışı;

1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılı için

100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 26 ve 33 birim

olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

i) Büyüme;

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2012

yılında 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 89 ve 80 birim olarak gerçekleşmiştir. 

j) Sermaye artışı;

1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla bütün faaliyet-

lerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılında 100 birim

olan öz sermaye endeksi, 2013 yılında 97, 2014 yılında ise 91 birime gerilemiştir.

k) Yatırımlardaki artış;

1) Yerli üretim dalının 2012-2014 yılları içerisinde tespit edilen tevsi ya da yenileme

yatırımı bulunmamaktadır.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak incelen-

diğinde, mevcut dampinge karşı kesin önlem ve soruşturma konusu ürünün ithalatında meydana

gelen gerilemeye bağlı olarak, 2013 yılında üretim ve yurtiçi satışlarda 2012 yılına oranla olum-

lu bir seyir izlendiği görülmüştür. Diğer taraftan, 2014 yılında soruşturma konusu ülke menşeli

ithalatta yaşanan artışın da etkisiyle bu olumlu seyrin sürdürülemediği tespit edilmiştir. 

(2) Yapılan değerlendirmede, 2012 yılı verileri 2014 yılı verileri ile kıyaslandığında,

yurtiçi tüketimde görülen artışa rağmen, yerli üretim dalının üretim ve yurtiçi satışlarının ge-

rilediği, sınai ve ticari maliyetin artış gösterdiği, toplam kârlılıkta ve yurtiçi satışlarda kârlılığın

azaldığı, yurtdışı satışlarda kârlılığın ise negatif olarak gerçekleştiği, verimliliğin azaldığı ve

faaliyet giderlerinin artış gösterdiği tespit edilmiştir. 

(3) Yerli üretim dalının faaliyet giderleri ve finansman giderlerinin 2012-2014 yılları

arasında artış gösterdiği görülmektedir.

(4) Bu kapsamda, 2012 yılı yerli üretim dalı ekonomik göstergeleri 2014 yılı gösterge-

leri ile kıyasladığında, hali hazırda yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim

dalı ekonomik göstergelerinde daha olumsuz bir seyrin ortaya çıkmasının engellenmesinde

önemli bir etkisi olduğu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde olumsuz seyrin artarak

devam edeceği değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belirlemelerin Değerlendirilmesi

Dampingin devamı ihtimaline ilişkin belirlemeler

MADDE 21 – (1) Hali hazırda bebek arabası ve bunların şasilerine yönelik olarak yü-

rürlükte bulunan dampinge karşı önlemin seviyesi ve bebek arabalarına yönelik referans fiyat

uygulaması dikkate alındığında, dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması durumunda

ÇHC menşeli önlem konusu ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde

olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
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(2) Buna ek olarak, ÇHC’nin gerek dünya bebek arabası üretimi ve ihracatındaki ko-

numu gerek Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat miktarı ve ihracatın birim fiyatları dikkate alın-

dığında mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda önlem konusu

ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde olumsuz etkilerinin artarak

devam edeceği değerlendirilmektedir.

(3) Yukarıda sıralanan hususlar ve bu Tebliğin 11 inci maddesindeki değerlendirme çer-

çevesinde mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampinge konu olan soruşturma

konusu ithalatın devamlılık arz edeceği düşünülmektedir.

Zararın yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin belirlemeler 

MADDE 22 – (1) 2014 yılında soruşturma konusu ürünlerden bebek arabalarının miktar

bazında tüm ülkelerden toplam ithalatı 2012 yılına göre %17 oranında artış göstermiştir. So-

ruşturma konusu ithalat miktarı ise mevcut damping önlemi ve referans uygulamasına karşın

%18 oranında artış göstermiştir. Diğer ülkeler menşeli ithalat için ise artış oranı  %10’dur. So-

ruşturma konusu bir diğer ürün olan bebek arabalarının şasilerinin sınıflandırıldığı, aksam ve

parçaların tüm ülkelerden ve ÇHC’den ithalatı ise 2014 yılında 2012 yılına oranla %90 ora-

nında, diğer ülkelerden ise %96 oranında artış göstermiştir. 

(2) 2012-2014 yılları arasında soruşturma konusu bebek arabalarının Türkiye tüketimi

100 birimden 111 birime yükselmiş, tüketimde yaşanan artışa rağmen yerli üretim dalının 2012

yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı 2014 yılında 88 birime gerilemiştir.

(3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak incelendiğinde, mevcut

dampinge karşı kesin önlem ve soruşturma konusu ürünün ithalatında meydana gelen gerile-

meye bağlı olarak, 2013 yılında üretim ve yurtiçi satışlarda 2012 yılına oranla olumlu bir seyir

izlendiği görülmekle birlikte, 2014 yılında soruşturma konusu ülke menşeli ithalatta yaşanan

artışın da etkisiyle bu olumlu seyrin sürdürülemediği tespit edilmiştir. 2014 yılında yurtiçi tü-

ketimde görülen artışa rağmen, 2012 yılına oranla yerli üretim dalının üretim ve yurtiçi satış-

larının gerilediği, sınai ve ticari maliyetinin artış gösterdiği, toplam kârlılıkta ve yurtiçi satış-

larda kârlılığın azaldığı, yurtdışı satışlarda kârlılığın ise negatif olarak gerçekleştiği, verimliliğin

azaldığı ve faaliyet giderlerinin artış gösterdiği tespit edilmiştir. Firma geneli ekonomik gös-

tergeler incelendiğinde ise, faaliyet giderleri ve finansman giderlerinin 2012-2014 yılları ara-

sında artış gösterdiği görülmektedir. 

(4) Bu kapsamda, soruşturma konusu ithalatın miktar temelindeki artışına paralel olarak,

yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde yaşanan olumsuz seyir dikkate alındığında, haliha-

zırda yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinde

daha olumsuz bir seyrin ortaya çıkmasının engellenmesinde önemli bir etkisi olduğu, mevcut

önlemin yürürlükten kalkması halinde olumsuz seyrin artarak devam edeceği değerlendiril-

mektedir.

(5) Mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, benzer üründe yerli

üreticiler arasındaki yurtiçi rekabet şartlarının, benzer ürünün imalat ve/veya tüketiminde ortaya

çıkabilecek olası farklılıkların ve diğer ikincil etkenlerin, dampingin devamı veya yeniden tek-
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rarlanma ihtimaline ilişkin tespitler ile yerli üretim dalı üzerindeki zarara veya bu zararın ye-

niden tekrarlanma ihtimaline ilişkin saptamalara yönelik nedensellik bağını bütünüyle ortadan

kaldıracak veya önemsiz hale getirecek nitelikte ve güçte olmadığı değerlendirilmiştir. 

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 23 – (1) 2012-2014 yılları arasında diğer ülkelerden gerçekleşen bebek ara-

bası ithalat miktarı ve toplam pazar payının artış gösterdiği görülmektedir. 

(2) Son değerlendirmede, soruşturma konusu ülkeler haricinde diğer ihracatçı ülkeler-

den gerçekleşen ithalatın miktar ve birim fiyatlarının illiyet bağını ortadan bütünüyle ortadan

kaldıracak veya önemsiz hale getirecek güçte ve nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.  

ALTINCI BÖLÜM

Karar ve Uygulama

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma neticesinde, yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin

yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana

gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İliş-

kin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/14) vasıtasıyla yürürlüğe konulan dampinge karşı kesin önlemin,

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla aşa-

ğıdaki tabloda gösterilen meri şekliyle önlem miktarı değiştirilmeden uygulanmaya devam

edilmesine karar verilmiştir. 

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozis-

yonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                            19 Temmuz 2016 – Sayı : 29775



19 Temmuz 2016 – Sayı : 29775 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 

 

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

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/581 
Karar No : 2015/390 
Resmi Belgede Sahtecilik, Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/06/2015 tarihli ilamı ile sanık JAMEL MOBARRK 
hakkında, 

A - Sanığın üzerine atılı Göçmen Kaçakçılığı eylemine uyan TCK. nun 79/1-b maddesi 
gereği takdiren teşdiden 5 YIL HAPİS, 1000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sosyoekonomik durumu gözetildiğinde hakkında tayin edilen gün para cezası 
TCK. nun 52/2 maddesi gereği günlüğü takdiren 20 TL. den paraya çevrilerek 20.000 TL. ADLİ 
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sosyo ekonomik durumu gözetildiğinde hakkında verilen adli para cezasının 
TCK. nun 52/4 maddesi gereği 20 EŞİT TAKSİTLE TAHSİLİNE, taksitlerden birini 
ödemediğinde kalan miktarın tamamının tahsil edileceği, ödenmeyen adli para cezasının hapse 
çevrileceğinin sanığa İHTARINA (yapılamadı) 

Kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu 
olarak 53. maddenin 1. fıkrasının c bendindeki haktan koşullu salıverilinceye kadar diğer 
fıkralardaki haklardan almış olduğu ceza müddetince YOKSUN BIRAKILMASINA, 

Sanığın tutukta kaldığı ve hürriyetinin sınırlanması sonucunu doğuran tüm sürelerin TCK.nun 
63 maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA, 

B - Sanığın üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan, 
eylemine uyan TCK. nun 204/1 maddesi gereği takdiren teşdiden 2 YIL, 6 AY HAPİS CEZASI 
İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu 
olarak 53. maddenin 1. fıkrasının c bendindeki haktan koşullu salıverilinceye kadar diğer 
fıkralardaki haklardan almış olduğu ceza müddetince YOKSUN BIRAKILMASINA, 

Sanığın tutukta kaldığı ve hürriyetinin sınırlanması sonucunu doğuran tüm sürelerin TCK.nun 
63 maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA, karar verilmiştir. 

Emad ve Asma oğlu, 24/09/1994 Aleppo D.lu JAMEL MOBARRK tüm aramalara 
rağmen bulunamamış ve mahkememizin 2013/581 Esas 2015/390 Karar sayılı, 16/06/2015 tarihli 
karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise mahkememize gönderilmek üzere ceza infaz 
kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 
bulunulması suretiyle, Yargıtay İlgili Ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere, yasal süre 
içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, ilan 
olunur. 5656 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 19 Temmuz 2016 – Sayı : 29775 

 

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 1995/1077 

Karar No : 1996/578 

Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 

cezalandırılan sanık Muharrem ORTAYAĞCI hakkında; Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 

07/07/2015 gün ve 2012/87 esas sayılı yazısı ile; mahkememizin 1995/1077 esas sayılı ilamı ile 

içtimalı 9 yıl 17 ay hapis cezasına mahkum sanığın, mahkememizden verilen karar ile şartla 

tahliye tarihi olan 17/10/2000 ila bihakkın tahliye tarihi olan 12/01/2007 tarihleri arasında 

27/07/2003 tarihinde suç işlediği anlaşıldığından mahkememize ihbarda bulunulmuş olup; 

18/08/2015 tarihinde mahkememize verilen ek karar ile 5275 Sayılı Yasanın 107/15 

maddesinde şartla tahliye kararını geri almaya bu kararı veren mahkemenin görevli olduğu, şartla 

tahliye kararını veren mahkemenin Sungurlu Asliye Ceza mahkemesi olduğu için şartla tahliye 

kararının geri alınması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. 

20/08/20015 tarihinde mahkememize verilen ek karar ile Hükümlü Muharrem 

ORTAYAĞCI hakkında Sungurlu Asliye Ceza Mahkemesinin 12/10/2000 tarih 2000/82 Değişik 

iş sayılı kararıyla verilen şartla tahliye kararının geri alınmasına, Hükümlünün işlediği 27/07/2003 

tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 18/01/2007 tarihleri arasındaki cezanın 5275 Sayılı Yasanın 

107/15-a maddesi gereğince Aynen infazına karar verilmiştir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Asliye Ceza İlamat Masanın 08/03/2016 gün ve 

2016/289 muh sayılı yazısı uyarlama talebinde bulunması üzerine 11/03/2016 tarihinde 

mahkememizce verilen ek karar ile; Hükümlü Muharrem ORTAYAĞCI'nın 1995 yılında işlediği 

"Anahtar Uydurmak suretiyle Hırsızlık" suçundan lehe hüküm içeren 5237 sayılı TCK'nun 142/2-d 

maddesi gereğince alt sınırdan 3 Yıl hapis Cezası ile cezalandırılmasına, 

TCK 62. Maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirim sonucu 2 yıl 6 ay hapis 

cezası ile cezalandırılmasına; 

Dair verilen kararların tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir 

dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek beyan ile Ankara Nöbetçi Ağır 

Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceği, aksi halde verilen kararların kesinleşeceğine, karar 

verilmiş olup, 

Mahkememizce verilen 18/08/2015 tarihli, 20/08/2015 tarihli ve 11/03/2016 tarihli ek 

kararlar tüm aramalara rağmen bulunamayan Hasan ve Leyla oğlu, 15/06/1974 doğumlu, Ankara, 

Elmadağ, Yeşildere Mah./köy nüfusuna kayıtlı MUHARREM ORTAYAĞCI'ya tebliğ 

edilememiştir. 

İş bu ilanın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve müteakip maddesi gereğince 

hüküm özetlerinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkralarının ilan 

tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.  

 5657 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın 2016/2017 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin ambalajlama 

işi hizmeti alımı 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  : 2016/257159 
1 - İdarenin 
a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 
c) Elektronik posta adresi :  : turhalseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2016/2017 üretim kampanyası 

döneminde üretilecek kristal şekerin 50 Kg.’lık 
Polipropilen torbalara ambalajlanması işi (49 kişi 
ile yaklaşık 3 ay süreli) 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
Ambalajlama ünitesi 

c) İşin süresi : Kampanya süresince yaklaşık 3 ay 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati  : 29/07/2016 - 14:00 
6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 
FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 
İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 
KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 6465/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 12.081 ÇİFT EMNİYETLİ ÇİZME ALIMI 4734 SAYILI KAMU 
İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin: 
İhale Kayıt No : 2016/261663 
a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : : satınalma@taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Emniyetli Çizme 
  Kısa Konçlu  : 10.417 Çift 
  Uzun Konçlu  : 1.664 Çift 
b) Teslim yeri  : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği 
Ambarı 

c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde 
teslim edilecektir 

3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı   ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 01/08/2016 - 15.00 
c) Dosya no : 1632209 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 9'uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  
4.2.1. Teknik şartnamede istenen belgeler 
4.2.2. Firmalar Teklifleri ile birlikte 1’er çift numune vereceklerdir. 
4.2.3. Çizmelere ait TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk 

Belgesi ve AT Tip İnceleme Belgesi ile üreticiye ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi. Bu 
belgeleri bulunmayan çizmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite 
olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır.  

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İstekliler İhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 01.08.2016 saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur.  6656/1-1 
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MADENCİ PANTOLONU VE ELBİSESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
TTK ihtiyacı olarak madenci pantolonu ve elbisesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale olacaktır. 
İhale kayıt no : 2016-261929 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Madenci Pantolonu : 1.594 Adet 
  Madenci Elbisesi : 8.906 Takım 
b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim gününde 
teslim edilecektir 

3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 08/08/2016 - 15.00 
c) Dosya no : 1632210 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 
j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 
a) Kumaş imalatçısı ile yapılan sözleşme 
b) ISO 9001 kalite sistem belgesi 
5 - Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale doküman Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnameler 100,00- TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 08/08/2016, saat 15.00'e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6657/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 
1 - Mübadeleyi yapan İdarenin Adı : Aydın Emniyet Müdürlüğü 
2 - Adresi : Efeler Mah. İzmir Bulvarı No: 114 AYDIN 
3 - Telefon Numarası/Faks : 256 219 6120-Dahili: 6430/256 219 6135 
4 - Mübadelenin Türü : Açık Artırma Usulü  
5 - Miktarı : 23 Adet Araç, Ekonomik ömrünü doldurmuş 

56 kalem Muhtelif Demirbaş Malzeme, 
Bilgisayar Malzemesi, Muhabere Malzemesi 
ve Muhtelif Kırpıntı ve Hurda Malzemeler.  

6 - Mübadelesi yapılacak araç ve malzemeler: 
 

S. 
NO CİNSİ MİKTARI DURUMU 

1 

Plakası 09 A 0029 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.453730 kilometrededir. 

90 BG 

Markası RENAULT 
Modeli 2000 

Tipi 1.6İ NNX 
Şase No VF1453K0521703515 

Motor No K7MA702R016449 

2 

Plakası 09 A 0082 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.326376 kilometrededir. 

74 BG 

Markası RENAULT 
Modeli 2000 

Tipi EUROPA 1.6 E 
Şase No VF1453K0522806312 

Motor No K7MA702R025357 

3 

Plakası 09 A 0920 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.339797 kilometrededir. 

58,8 BG 

Markası RENAULT 
Modeli 2001 

Tipi EUROPA 1.6 E 
Şase No VF1453K0523594732 

Motor No K7MA700R034807 

4 

Plakası 09 A 0211 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.298000 kilometrededir. 

90 BG 

Markası RENAULT 
Modeli 2001 

Tipi EUROPA 1.6 E 
Şase No VF1453K0523545933 

Motor No K7MA702R0034930 

5 

Plakası 09 A 0394 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.724552 kilometrededir. 

90 BG 

Markası RENAULT 
Modeli 1999 

Tipi EUROPA 1.6 RNE 
Şase No VF1453K0519837479 

Motor No 16BTAŞ165 
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S. 
NO CİNSİ MİKTARI DURUMU 

6 

Plakası 09 A 0708 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.297323 kilometrededir. 

90 BG 

Markası RENAULT 
Modeli 2001 

Tipi 19 EUROPA 1.4 
Şase No VF1453K0523594906 

Motor No R034814 

7 

Plakası 09 A 0949 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.231990 kilometrededir. 

90 BG 

Markası RENAULT 
Modeli 2000 

Tipi R 19 EUROPA 1.6 E 
Şase No VF1453K0521139461 

Motor No K7MA702R013537 

8 

Plakası 09 A 0092 

1 Adet 

Araç çalışır durumda değil, 
tamiri durumunda çalışır hale 
gelir. Araç kazalıdır. 25000 

kilometrededir. 90 BG 

Markası Hyundai 
Modeli 2013 

Tipi PBT 
Şase No NLHBB51CBDZ260694 

Motor No G4FADU801394 

9 

Plakası 09 A 0840 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.315000 kilometrededir. 

103 BG 

Markası FİAT MAREA 
Modeli 2006 

Tipi FİAT 
Şase No 3016548 

Motor No 711359 

10 

Plakası 09 A 0844 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.371270 kilometrededir. 

70 BG 

Markası FİAT DOBLO 
Modeli 2006 

Tipi KAMYONET 
Şase No NM422300007094437 

Motor No 188A90000840173 

11 

Plakası 09 A 0876 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.363760 kilometrededir. 

75 BG 

Markası FORD 
Modeli 2007 

Tipi TRANSİT CONNECT 
Şase No NMOGXXTTPG6G51281 

Motor No BHPB6G51281 

12 

Plakası 09 A 0879 

1 Adet 

Araç çalışır durumda değil, 
tamiri durumunda çalışır hale 
gelir. Araç gayri faal 342450 

kilometrededir. 90 BG 

Markası FORD 
Modeli 2007 

Tipi TRANSİT CONNECT 
Şase No NMOGXXTTPG6B59894 

Motor No (BHPB)6B59894 
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S. 
NO CİNSİ MİKTARI DURUMU 

13 

Plakası 09 A 0886 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.457086 kilometrededir. 

90 BG 

Markası FORD 
Modeli 2007 

Tipi TRANSİT CONNECT 
Şase No NMOGXXTTPG7Y00671 

Motor No 7Y00671 

14 

Plakası 09 A 0947 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.482791 kilometrededir. 

90 BG 

Markası RENAULT 
Modeli 2001 

Tipi KANGOO 
Şase No VF1KCOHAF23473386 

Motor No E7J634DC48891 

15 

Plakası 09 A 0031 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir. 58500 kilometrededir. 

100 BG 

Markası BMC 
Modeli 2007 

Tipi LEVEND 
Şase No NMC300GDMSHN00013 

Motor No BD30078126 

16 

Plakası 09 A 0085 

 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir. 95262 kilometrededir. 

35 BG 

Markası BMW MOTORSİKLET 
Modeli 2000 

Tipi R 1100RT 
Şase No WB10413A9YZD27471 

Motor No 10006244 

17 

Plakası 09 A 0086 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir.103446 kilometrededir. 

35 BG 

Markası BMW MOTORSİKLET 
Modeli 2000 

Tipi R 1100RT 
Şase No WB10413A6YZD27525 

Motor No 10006518 

18 

Plakası 09 A 0087 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir. 68987 kilometrededir. 

35 BG 

Markası BMW MOTORSİKLET 
Modeli 2000 

Tipi R 1100RT 
Şase No WB10413A7YZD27405 

Motor No 9007064 

19 

Plakası 09 A 0089 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir. 38039 kilometrededir. 

35 BG 

Markası BMW MOTORSİKLET 
Modeli 2000 

Tipi R 1100RT 
Şase No WB10413AXYZD27348 

Motor No 9006772 
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S. 
NO CİNSİ MİKTARI DURUMU 

20 

Plakası 09 A 0403 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir 94155 kilometrededir. 

35 BG 

Markası BMW MOTORSİKLET 
Modeli 2001 

Tipi R 1100RT 
Şase No WB10413A61ZD33122 

Motor No 9016823 

21 

Plakası 09 A 0825 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir. 95142 kilometrededir. 

35 BG 

Markası BMW MOTORSİKLET 
Modeli 2001 

Tipi R 1100RT 
Şase No WB10413A01ZD33228 

Motor No 10017150 

22 

Plakası 09 A 0921 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir. 84021.kilometrededir. 

35 BG 

Markası BMW MOTORSİKLET 
Modeli 2001 

Tipi R 1100RT 
Şase No WB10413A41ZD33295 

Motor No 112EA11016800 

23 

Plakası 09 A 0380 

1 Adet 

Araç tamiri ile çalışır 
durumdadır, ekonomik ömrünü 
doldurmuş kullanımı ekonomik 
değildir. 81200 kilometrededir 

14 BG 

Markası 
YAMAHA 

MOTORSİKLET 
Modeli 2008 

Tipi RG02 
Şase No 9C6RG021000001265 

Motor No G360E000574 

24 

Emniyet Müdürlüğümüz bünyesindeki 
Demirbaş Malzemesi, Bilgisayar 

Malzemesi, Muhabere Malzemesi ve 
Muhtelif Kırpıntı ve Hurda Malzemeler 

56 Kalem 
Ekonomik ömrünü 

doldurmuştur. 

 
7 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malzemeler: 
  a) Fiat marka Egea 1.4 Fire 95 HP Easy tipi  
  b) Dört (4) adet taşıt 
  Rengi idarece belirlenecek, 1.4 16 V fire, 

Kurşunsuz 95 oktan yakıtlı,4 silindirli. 
  c) Onbir (11) adet Masa Üstü Bilgisayar 
  Masaüstü Bilgisayar (Intel Core İ5, 6500 3.20 

GHz 6 Mb Ön Bellek 8 GB Ram 1 TB Hard 
disk, Ekran Kartı İntel graphcıs 530 2GB, 
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DVD Sürücü, Kart Okuyucu, Kablosuz 
Ethernet, ATX Kasa Kablosuz Klavye ve 
Mause Seti, Bilgisayar Ekranı 23” LED 5MS 
1920x1080, 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0) - 
özelliklerinde. 

  d) Bilgisayar yazıcısı (Baskı tipi: Laser, baskı 
çözünürlüğü max 600*600, boyutu 
349*238*196 ve toz toner kullanımı olan HP 
marka PRO 1102 model Özelliklilerinde) 

8 - Tahmini Bedel : 234.250,00 (İkiyüzotuzdörtbin İkiyüzelli )TL 
9 - Geçici Teminat Bedeli : Tahmini Bedelin %3’ünden az olmamak üzere 

isteklinin yatıracağı miktar. 
10 - Teklifler veriliş usulü : Teklifler kapalı zarf ile verilip, zarflar 

açıldıktan sonra, diğer teklifler ise açık 
arttırma usulü ile komisyon huzurunda sözlü 
olarak verilecektir. 

11 - Mübadelenin yapılacağı tarih : 26/07/2016 
12 - Mübadelenin yapılacağı saat : 10.30 (TRT yayınına göre) 
13 - Mübadelenin yapılacağı yer : Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114 

EFELER-AYDIN Aydın Emniyet Müdürlüğü 
Lojistik Şube Müdürlüğü 210 No’lu Odada  

14 - Mübadeleye Ait Belgeler : Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube 
Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro 
Amirliğinde görülebilir. 

15 - Mübadelede İstenilen Belgeler : Mübadeleye katılacaklar, Teklif mektubunu, 
mala ait tahmin edilen bedel (234.250,00-) 
TL’nin %3 ünden az olmamak üzere geçici 
teminatı, tebligat adresini gösterir belgeyi, 
başkası adına vekil olarak mübadeleye 
katılanların noterden onaylı vekâletname 
örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların 
ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 
sunmaları zorunludur. 

16 - Şartname Bulunup bulunmadığı : Şartname düzenlenmiş olup, Defterdarlık 
Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 
(ELLİ) TL vezne alındı makbuzu karşılığında 
14’üncü maddede belirtilen adresten temin 
edilebilir. 

17 - Sözleşme Yapılıp yapılmayacağı : Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren on 
beş (15) gün içinde gerçekleştirilmesi 
(yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesi) 
halinde sözleşme yapılmayacak ve kesin 
teminat alınmayacak. 

 6677/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 
gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 
zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 
çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 
hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2484 dosya no’lu RAY Yapı Denetim Ltd. Şti., 1580 
dosya no’lu ENYE Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 924 dosya no’lu SUR Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2451 dosya no’lu TGM Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Şırnak ilinde faaliyet gösteren 1276 dosya no’lu AVA Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Antalya ilinde faaliyet gösteren 735 dosya no’lu DÜDEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
İzmir ilinde faaliyet gösteren 468 dosya no’lu AGORA Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Adana ilinde faaliyet gösteren 91 dosya no’lu GÜNEY TOROSLAR Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 14.07.2016 tarih ve 16327 sayılı 
Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 6682/1/1-1 
————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 14.07.2016 tarih ve 16324 sayılı Makam 
Olur’una istinaden, 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1570 dosya no’lu BİGE Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1875 dosya no’lu LACİVERT Yapı Denetim Ltd. Şti., 

1934 dosya no’lu İSTANBUL ANALİZ Yapı Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., 505 
dosya no’lu TUNA Yapı Denetim Ltd. Şti., 1826 dosya no’lu İLKİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1816 dosya no’lu BEYDAĞI Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Ankara ilinde faaliyet gösteren 1991 dosya no’lu YÜKSELİŞ AKADEMİ Yapı Denetim 

Ltd. Şti.,  
Hatay ilinde faaliyet gösteren 1977 dosya no’lu HATEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Bursa ilinde faaliyet gösteren 1803 dosya no’lu BURSA ATLAS Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6682/2/1-1 
————— 

Bursa ilinde faaliyet gösteren 907 belge no’lu ÜNAL Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni 
kuruluş ortağının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 
10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 14.07.2016 tarih ve 16329 sayılı Makam Olur’una 
istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6682/3/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Kırklareli Üniversitesi Kayalı 
Kampüsü Rektörlük Binası 

Tel-Faks 288 212 96 80 

Posta Kodu 39100 E-Mail imidb@klu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Beşeller İnş. Tah. Med. Day. Tük. 
Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Murat Taner GÜNDÜZ 
(Şirket Müdürü) 

Adresi 
Karakaş Mah. İstasyon Cad. No: 7 
Merkez/Kırklareli 

Karakaş Mah. Bağlar Yolu Sk.     
No: 1/5 Merkez/Kırklareli 

T.C. Kimlik No.  52555276782 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1660383944  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4204  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6671/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  09.05.137 
Toplantı Tarihi ve No : 20.06.2016 - 131 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.06.2016 - 5207 AYDIN 
Aydın İli, Koçarlı ilçesi Bağarcık Mahallesi sınırlarında kalan ve tapunun M19D3 

kadastro paftasında yayılım göstermekte olan ve içerisinde; tapınak yapı kalıntısı, antik yol 
güzergahı, kaya mezarları ve yapı kalıntılarının yer aldığı kültür varlıklarının; 2863 Sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığı” özelliği gösterdiğinden sit fişiyle birlikte 1/10.000 ölçekli sit haritası üzerinde sınırları 
belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Bağarcık (2) I. Derece Arkeolojik Sit” alanı 
olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Aydın 
Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak hazırlanan 07.04.2016 tarih ve 2367 kayıt 
numaralı rapor, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve E.1320301 sayılı yazısı 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden işleri Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2016 tarih ve 
E.417448 sayılı olumlu görüş yazıları okundu. Tüm bilgi, belge ve ekleri incelenerek konuya 
ilişkin Kurulumuzca yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda. 

Aydın İli, Koçarlı ilçesi Bağarcık Mahallesi sınırlarında kalan ve tapunun M19D3 
kadastro paftasında yayılım göstermekte olan ve içerisinde; tapınak yapı kalıntısı, antik yol 
güzergahı, kaya mezarları ve yapı kalıntılarının yer aldığı kültür varlıklarının;  2863 Sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığı” özelliği gösterdiğinden kararımız eki sit fişiyle birlikte 1/10.000 ölçekli sit haritası 
üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Bağarcık (2) I. Derece 
Arkeolojik Sit” alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, söz konusu sit sınırları içerinde yapılacak 
her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  09.05.134 
Toplantı Tarihi ve No : 20.06.2016 - 131 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.06.2016 - 5205 AYDIN 
Aydın İli, Koçarlı ilçesi, Bağarcık Mahallesi ile Söke İlçesi, Karakaya Mahalleleri dahilin 

de, tapunun M19D3 ve M19D4 kadastro paftasında yayılım göstermekte olan ve içerisinde; İzmir 
II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.12.1989 tarih ve 1055 sayılı 
kararıyla 1/25.000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları hatalı olarak işlenmiş olduğuna ilişkin 
tespitler ile Bağarcık Yukarı Kale Yerleşmesi, Kadıkakılan Tepesi Gözetleme Kulesi, Kaba 
Armut İle Bağarcık Prehistorik Kaya Resimleri, 2 Adet Antik Demirci İşliği, Nekropol  ve Mezar 
Yapıları, Antik yollar,  Stylos Manastırı ve arkeolojik kalıntıları,  Kurulumuzun 10.03.2016 tarih 
ve 4816 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen Zeus Akraios Tapınağının da 
içinde bulunduğu alanları çevreleyecek şekilde tamamının;  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 
gösterdiğinden sit fişiyle birlikte 1/12.000 ölçekli sit haritası üzerinde sınırları belirlendiği ve 
koordinat listesi verildiği şekliyle “Bağarcık I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescil 
edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Aydın Müze 
Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak hazırlanan 07.04.2016 tarih ve 2369 kayıt numaralı 
rapor, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 29.04.2016 tarih ve 13820 sayılı yazısı, Söke Belediyesi 
Başkanlığının 12.05.2016 tarih ve 201607201 sayılı yazısı ile Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve E.1333341 sayılı olumlu görüş yazıları okundu. Tüm bilgi, 
belge ve ekleri incelenerek konuya ilişkin Kurulumuzca yapılan incelemeler ve görüşmeler 
sonucunda. 

Aydın İli, Koçarlı ilçesi, Bağarcık Mahallesi ile Söke İlçesi, Karakaya Mahalleleri dahilin 
de, tapunun M19D3 ve M19D4 kadastro paftasında yayılım göstermekte olan ve içerisinde; İzmir 
II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.12.1989 tarih ve 1055 sayılı 
kararıyla 1/25.000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları hatalı olarak işlenmiş olduğu anlaşılan 
Stylos Manastırı I. Derece Arleolojik Sit sınırlarının iptal edilmesine, Bağarcık Yukarı Kale 
Yerleşmesi, Kadıkakılan Tepesi Gözetleme Kulesi, Kaba Armut İle Bağarcık Prehistorik Kaya 
Resimleri, 2 Adet Antik Demirci İşliği, Nekropol  ve Mezar Yapıları, Antik yollar,  Stylos 
Manastırı ve arkeolojik kalıntıları,  Kurulumuzun 10.03.2016 tarih ve 4816 sayılı kararıyla I. 
Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen Zeus Akraios Tapınağının da içinde bulunduğu alanları 
çevreleyecek şekilde tamamının;  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden kararımız eki 
sit fişiyle birlikte 1/12.000 ölçekli topoğrafik sit haritası üzerinde sınırları belirlendiği ve 
koordinat listesi verildiği şekliyle “Bağarcık I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescilinin 
uygun olduğuna, söz konusu sit sınırları içerinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde 
Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  09.05.138 
Toplantı Tarihi ve No : 20.06.2016 - 131 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.06.2016 - 5206 AYDIN 
Aydın İli, Koçarlı ilçesi, Bağarcık Mahallesi sınırlarında kalan ve tapunun M19D3 

kadastro paftasında yayılım göstermekte olan ve içerisinde; Hellenistik döneme tarihlenebilen 
arkeolojik yerleşim alanına ait kalıntılar ve işliğinin yer aldığı kültür varlıklarının; 2863 Sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığı” özelliği gösterdiğinden sit fişiyle birlikte 1/10.000 ölçekli sit haritası üzerinde sınırları 
belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Bağarcık (1) I. Derece Arkeolojik Sit” alanı 
olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Aydın 
Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak hazırlanan 07.04.2016 tarih ve 2368 kayıt 
numaralı rapor, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 29.04.2016 tarih ve 13820 sayılı yazısı, Söke 
Belediyesi Başkanlığının 12.05.2016 tarih ve 201607201 sayılı yazısı ile Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve E.1333393 sayılı olumlu görüş yazıları okundu. Tüm bilgi, 
belge ve ekleri incelenerek konuya ilişkin Kurulumuzca yapılan incelemeler ve görüşmeler 
sonucunda. 

Aydın İli, Koçarlı ilçesi, Bağarcık Mahallesi sınırlarında kalan ve tapunun M19D3 
kadastro paftasında yayılım göstermekte olan ve içerisinde; Hellenistik döneme tarihlenebilen 
arkeolojik yerleşim alanına ait kalıntılar ve işliğinin yer aldığı kültür varlıklarının; 2863 Sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığı” özelliği gösterdiğinden kararımız eki sit fişiyle birlikte 1/10.000 ölçekli sit haritası 
üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle “Bağarcık (1) I. Derece 
Arkeolojik Sit” alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, söz konusu sit sınırları içerinde yapılacak 
her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  20.17.61 
Toplantı Tarihi ve No : 29.01.2016 - 118 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.01.2016 - 4686 DENİZLİ 
Denizli İli, Honaz İlçesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, Honaz İlçe sınırları 
içerisindeki tescilli sit alanlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplikasyonunun yapılarak 
iletilmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin 25/12/2015 tarih ve 4517 sayılı kararı 
gereğince Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2008 tarih ve 
1575 sayılı kararı ile tescil edilen Kaya Mezar ve Antik Traverten Ocağına ilişkin bilgi ve 
belgelerin iletildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca 
hazırlanan 28/01/2016 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri 
üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2008 tarih ve 1575 sayılı kararı ile tescil edilen 
Kaya Mezarı ve Antik Traverten Ocağı sit sınırlarının kararımız eki koordinatlı kadastral harita 
üzerinde gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her 
türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  20.17.46 
Toplantı Tarihi ve No : 29.01.2016 - 118 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.01.2016 - 4681 DENİZLİ 
Denizli İli, Honaz İlçesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, Honaz İlçe sınırları 
içerisindeki tescilli sit alanlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplikasyonunun yapılarak 
iletilmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin 25/12/2015 tarih ve 4517 sayılı kararı 
gereğince Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/01/2007 tarih ve 666 
sayılı kararı ile tescil edilen Kaya Mezarları ve Antik Taş Ocaklarına ilişkin bilgi ve belgelerin 
iletildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 
28/01/2016 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan 
incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/01/2007 tarih ve 666 sayılı kararı ile tescil edilen Kaya 
Mezarları ve Antik Taş Ocaklarının sit sınırlarının kararımız eki koordinatlı kadastral harita 
üzerinde gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her 
türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  20.17.36 
Toplantı Tarihi ve No : 15.04.2016 - 126 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 15.04.2016 - 4992 AYDIN 
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesinde bulunan Kaklık Höyüğü ve Nekropolü I. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarının genişletilmesine yönelik ilgili Kurum görüşlerinin iletilmesinin 
talep edildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/01/2016 tarih ve 4680 sayılı 
kararı gereğince Kurum görüşlerinin bildirilmesinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 29/02/2016 tarih ve 825 sayılı yazısı gereğince iletilen ve öneri sit sınırlarının 
imar planı sınırları içerisine doğru genişletilmesinin öngörüldüğü, 970 numaralı parselin 
bulunduğu 180 numaralı imar adası içerisinde kısmen imar uygulamaları ve kısmen 
yapılaşmaların tamamlandığı, bu nedenle 970 numaralı parselin imar planı içerisinde kalan 
bölümünün öneri sit alanına dahil edilmemesinin uygun olduğunun belirtildiği Honaz Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/03/2016 tarih ve 507 sayılı yazısı ve ekleri ile 
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 14/04/2016 
tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler 
ve görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07/07/2004 tarih ve 12918 sayılı kararı ile tescil edilen 
Kaklık Höyüğü ve Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki haritada 
gösterildiği şekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke 
kararı gereğince sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izni alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai 
uygulama yapılmamasına, Kurulumuzun 29/01/2016 tarih ve 4680 sayılı kararı gereğince sit 
sınırları içerisinde tescil tarihinden sonra yapılan kadastral işlemlere dayanak teşkil eden bilgi ve 
belgelerin ilgili Kadastro Müdürlüğünce hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar 
verildi. 
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