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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9081

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9091

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9093

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9094

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının
gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu
sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye/stüdyo çalışması, ödev, küçük sınav,
makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım gibi öl-
çütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım form-
larında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı
gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ve ilgili kurul ile Senato tarafından onay-
lanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin
derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna
katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl
harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı
tarafından belirlenir, bu koşullar ders tanıtım formlarında yer alır ve yarıyıl başında öğrencilere
açıklanır.

(4) Yarıyıl sonu sınavı uygulanan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili bölüm tarafından akademik tak-

vimde ilan edilen zamana göre düzenlenir ve ilan edilir.
b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine yarıyıl

sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde be-
lirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

c) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.
Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(5) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(6) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözet-
menleri sorumludur. Sınavlarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim
elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği
ilkesi gözetilir.

(8) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları dışında diğer sınavlar önceden tarih belirlen-
meksizin yapılabilir.

(9) Hastalık raporları ve mazeret sınavları;
a) Hastalık sebebi ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak alınmış sağlık

raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci
için mazeret sınavı yapılır.

b) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde
belirlenir. Yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına katılmayıp geçerli hastalık raporu ol-
mayan öğrenciye mazeret sınavı verilip verilmeyeceği dersi veren öğretim elemanının yetki-
sindedir.

c) Öğrenci, raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sına-
vına giremez. Öğrencinin raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık
raporunun, sınava girildikten sonra idareye verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alınmayarak
sınav geçerli sayılır.

ç) Öğrenci, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında sınav salonunu terk edemez;
ettiği takdirde girmiş olduğu sınavın notu geçerli kabul edilir.
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d) Uzun süreli raporlar sonucunda öğrenciye, 39 uncu maddeye göre yarıyıllık izin hak-
kı kullandırılabilir. Rapor süresi devamsızlıktan sayılmaz.

(10) Mazeret sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrenciler
haklarını kullanmış sayılırlar.

(11) Sınav evrakları en az beş yıl süreyle saklanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo,

staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamasına katılan
en çok iki dersten (FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan öğrenciye, bulunduğu yarıyıl sonu
sınavları ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün içeri-
sinde bağlı bulunduğu fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile
bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer alan en son
kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Öğrencinin başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile be-
lirlenir. Öğrenci, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde
başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır.
Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğreti-
minde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine ka-
dar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.

(2) Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması
2,00'ın altında olan öğrenciye, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması
içeren dersler dışında, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları ders/derslerden, bulunduğu yarıyıl
sonu sınavları ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün
içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı
ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer alan en
son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrenciye, izleyen
yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla,
bir ek sınav hakkı daha verilir. Genel not ortalaması halen 2,00'ın altında olan öğrenciye, me-
zuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayana kadar, aynı haklar tanınır.

(3) Ek sınav hakkı kullanacak öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınav-
lara girebilmek için bağlı bulunduğu fakülteye/bölüme/yüksekokula başvuruda bulunmak zo-
rundadır. Zamanında başvurmadığı halde yapılan sınava giren öğrenciye sehven not verilmiş
ise bu not geçersiz sayılır.

(4) Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında sınavlara girmeyen
öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından yararlanamaz.

(5) Kayıtlı olunan programdan mezun olunabilmesi için müfredatta yer alan tüm dersler
en az (DD) veya (S) harf notu ile tamamlanmak ve genel not ortalaması en az 2,00 olmak zo-
rundadır.

(6) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz öğretimi için belirtilen

harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi ve (I)
notunun tamamlanması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun ke-
sinleştiği tarihtir.

b) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak
Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya
hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2015 29401
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/33)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/31) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının
tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anlaş: Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
e) Sri Lanka: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyetini,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center)ni
ğ) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini, 
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/22)  ile “bisiklet dış las-
tikleri”nin Sri Lanka menşeli olanlarında CIF ithalat bedelinin %50’si; Çin Tayvanı ve Vietnam
menşeli olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %30’u oranlarında dampinge karşı kesin önlemler
yürürlüğe konulmuştur. Aynı Tebliğ kapsamında “bisiklet iç lastikleri”nin Çin Tayvanı, Vietnam
ve Sri Lanka menşeli olanlarında CIF ithalat bedelinin %44’ü oranında dampinge karşı kesin
önlemler yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemlerin yürürlük süreleri, gerçekleştirilen
NGGS neticesinde 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20)  ile mevcut haliyle uzatıl-
mıştır. 

(2) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin
17/7/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli de-
lillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamı veya ye-
niden meydana gelmesi ihtimalini doğuracağı iddiasıyla yerli üretici Anlaş firması tarafından
yapılan başvuru üzerine, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/31) ile başlatılan NGGS
tamamlanmıştır.
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Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince delillerin incelenmesi

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

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

tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yer-
leşik ithalatçılarına ve ayrıca Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka’da yerleşik diğer üreticilere/ih-
racatçılara iletilebilmesini teminen soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikle-
rine/Misyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

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

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

gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir. 
(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru

formu gönderilmiş olan firmaların iki tanesinden cevap alınmıştır. 
(6) Üretici/İhracatçı soru formuna ilişkin olarak ihracatçı firmaların hiçbirinden cevap

alınmamıştır.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-

nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai
bildirim; 13-14/6/2016 tarihlerinde soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikle-
ri/Misyonları ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan taraflara iletilmiştir.

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

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

yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi 
MADDE 8 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4011.50.00.00.00 GTİP altında yer alan “bi-

siklet dış lastiği” ile 4013.20.00.00.00  GTİP altında yer alan “bisiklet iç lastiği”dir.
(2) Bisiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışım-

dan oluşan hamura sırt lastiği çekimi, topuk teli imali, beze kauçuk kaplama ve eğik kesme ile
yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben iç ve dış boyama ile pişirme uygulanarak; bisiklet
iç lastiği ise, butil kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura
sırasıyla süzme, lastik çekim, boya, kesme, sibop çakma, ekleme uçların ek yersiz birleştiril-
mesi, pişim, şişirme, aksesuar takımı ve vakum işlemleri uygulanarak imal edilmektedir. Ge-
nellikle, içinde taşıdığı hava ile yere sürtünerek bisikletlerin yol ile temasını sağlayan ve hare-
ketini başlatıp durmasını sağlayan en önemli parçalarından biridir.

(3) Ürün farklı ebatlarda, tiplerde, renklerde ve desenlerde olabilmektedir. Ayrıca, bi-
siklet lastikleri teknik özelliklerine göre arazi bisikleti, yarış bisikleti gibi farklı türde bisiklet-
lerde kullanılabilmektedir. Ebatlar jant çapı ve tekerlek genişliğine göre çeşitlenmektedir. İç
ve dış lastikler ayrı satılabildiği gibi takım olarak da satılabilmektedir.

(4) Yerli üretim dalı tarafından üretilen bisiklet iç ve dış lastikleri ile soruşturma konusu
ülkeler menşeli bisiklet iç ve dış lastiklerinin benzer ürün olduğu tespiti önlemlere esas soruş-
turmalarda yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, yerli üretim dalı tarafından üretilen bisiklet las-
tikleri ile soruşturma konusu ülkelerden ithal edilen soruşturma konusu ürünün işlevsel özel-
likleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması
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ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kal-
dıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.  Bu nedenle, söz konusu ürün-
lerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

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

(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alana tarife pozisyonlarında
ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel ge-
tirmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali 

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

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

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

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

damping marjları, önlemlerin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve
dampinge konu ithalatın muhtemel seviyesini göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

(2) Buna göre, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/22 sayılı Tebliğ
ile tamamlanan esas soruşturmada bisiklet dış lastiklerinde Vietnam, Çin Tayvanı ve Sri Lanka
için sırasıyla CIF ihraç fiyatının %32,74’ü, %39,69’u ve %87,65’i oranlarında; bisiklet iç las-
tiklerinde de yine sırasıyla %46,40’ı, %53,18’i ve %111,34’ü oranlarında damping marjları
belirlenmiştir.

(3) Öte yandan, inceleme konusu ürüne yönelik 2010/20 sayılı Tebliğ ile tamamlanan
son NGGS kapsamında, bisiklet dış lastiklerinde Vietnam ve Çin Tayvanı için sırasıyla CIF
ihraç fiyatının %23’ü ve %96’sı oranlarında; bisiklet iç lastiklerinde de yine sırasıyla %45’i,
ve %117’si oranlarında damping marjları belirlenmiştir. Söz konusu soruşturma döneminde
Sri Lanka’dan herhangi bir ithalat bulunmadığından bu ülke için damping marjı hesabı yapıl-
mamıştır. Söz konusu NGGS neticesinde, mevcut önlemlerin değiştirilmeksizin uygulanmaya
devam edilmesine karar verilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

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

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

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

Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Türkiye’nin bisiklet dış lastiği ithalatı, miktar bazında 2012 yılında

4.350.730 adet, 2013 ve 2014’te ise sırasıyla, 4.128.868 adet ve 4.614.060 adet olarak gerçek-
leşmiştir. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 8.596.542 ABD Doları olan genel itha-
latın değeri, 2013 yılında 8.051.665 ABD Doları, 2014 yılında ise 9.217.258 ABD Doları ol-
muştur. Genel ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında, 2012’de 1,98 ABD Doları/Adet olan fi-
yatların, 2013’te 1,95 ABD Doları/Adet, 2014’te ise 2 ABD Doları/Adet olduğu görülmüştür.

(2) Türkiye’nin bisiklet iç lastiği ithalatı, miktar bazında 2012 yılında 6.908.375 adet,
2013 ve 2014’te ise sırasıyla, 5.693.953 adet ve 6.787.817 adet olarak gerçekleşmiştir. Değer
bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 5.355.641 ABD Doları olan genel ithalatın değeri, 2013
yılında 4.384.929 ABD Doları ve 2014 yılında ise 5.111.445 ABD Doları olmuştur. Genel it-
halatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2012’de 0,78 ABD Doları/Adet olan fiyatların,
2013’te 0,77 ABD Doları/Adet ve 2014’te ise 0,75 ABD Doları/Adet olduğu görülmüştür.
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Soruşturma konusu ülkelerden ithalat ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) Çin Tayvanı’ndan yapılan bisiklet dış lastiği ithalatı, 2012 yılında

10.601 adet, 2013 yılında 8.697 adet, 2014 yılında ise 9.126 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.
Değer olarak bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 68.268 ABD Doları, 2013 yı-
lında 76.225 ABD Doları ve 2014 yılında ise 72.700 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleş-
miştir. Çin Tayvanı’ndan yapılan ithalatın birim fiyatları 2012 yılında 6,44 ABD Doları/Adet,
2013 yılında 8,76 ABD Doları/Adet, 2014 yılında ise 7,97 ABD Doları/Adet olarak gerçekleş-
miştir. Çin Tayvanı’ndan yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar bazında 2012,
2013 ve 2014 yıllarında %0,2 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Vietnam’dan 2012 yılında 21 adet bisiklet dış lastiği ithalatı gerçekleştirilirken,
2013 yılına bakıldığında, ithalat miktarı 20 adede düşmüştür. 2014 yılında ise bu ülkeden ithalat
tamamen durmuştur. Değer olarak ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 278 ABD Doları, 2013
yılında ise 118 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. 2012 yılında Vietnam’dan yapılan
ithalatın birim fiyatı 13,24 ABD Doları/Adet iken, 2013 yılındaki birim fiyatı ise 5,90 ABD
Doları/Adet’tir. 

(3) Sri Lanka’dan 2012 ve 2014 yıllarında bisiklet dış lastiği ithalatı gerçekleştirilmez-
ken, 2013 yılına bakıldığında, ithalat miktar bazında 2.608 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.
Değer olarak ise söz konusu ülkeden 2013 yılında 17.217 ABD Doları değerinde ithalat ger-
çekleşmiştir. Sri Lanka’dan yapılan ithalatın 2013 yılındaki birim fiyatı ise 6,60 ABD
Doları/Adet’tir. 

(4) Çin Tayvanı’ndan yapılan bisiklet iç lastiği ithalatı, 2012 yılında 30.585 adet, 2013
yılında 4.328 adet, 2014 yılında ise 1.235 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak ba-
kıldığında ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 32.293 ABD Doları, 2013 yılında 11.900 ABD
Doları ve 2014 yılında ise 3.248 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. Çin Tayva-
nı’ndan yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2012 yılında 1,06 ABD Doları/Adet, 2013 yılında
2,75 ABD Doları/Adet, 2014 yılında ise 2,63 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir. Çin
Tayvanı’ndan yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar bazında 2012, 2013 ve
2014 yıllarında sırasıyla %0,4, %0,1 ve %0,02 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Vietnam’dan 2012 yılında 40 adet bisiklet iç lastiği ithalatı gerçekleştirilirken, 2013
ve 2014 yılında ithalat tamamen durmuştur. 2012 yılında söz konusu ülkeden gerçekleştirilen
ithalatın değeri 223 ABD Doları’dır. 2012 yılında Vietnam’dan yapılan ithalatın birim fiyatı
ise 5,58 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.

(6) 2012-2014 dönemini kapsayan inceleme döneminde Sri Lanka’dan bisiklet iç lastiği
ithalatı gerçekleştirilmemiştir.

Diğer ülkelerden ithalat ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen bi-

siklet dış lastiği ithalatı 2012 yılında 4.340.108 adet, 2013 yılında 4.117.543 adet ve 2014 yı-
lında 4.604.934 adettir. Değer bazında ise söz konusu ithalat 2012, 2013 ve 2014 yılları için
sırasıyla 8.527.996, 7.958.105 ve 9.144.558 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülke-
lerden yapılan bisiklet dış lastiği ithalatının birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 1,96
ABD Doları/Adet olan fiyatların, 2013 yılında 1,93 ABD Doları/Adet ve 2014 yılında 1,99
ABD Doları/Adet olduğu görülmüştür. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan
bisiklet dış lastiği ithalatının genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında miktar
bazında %99,8 olan söz konusu pay, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %99,7 ve %99,8 olarak
gerçekleşmiştir.

(2) Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen bisiklet iç lastiği
ithalatı 2012 yılında 6.877.750 adet, 2013 yılında 5.689.625 adet ve 2014 yılında 6.786.582
adettir. Değer bazında ise söz konusu ithalat 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 5.323.125,
4.373.029 ve 5.108.197 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan bisiklet
iç lastiği ithalatının birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 0,77 ABD Doları/Adet olan
fiyatların, 2013 yılında 0,77 ABD Doları/Adet olarak sabit kaldığı ve 2014 yılında 0,75 ABD
Doları/Adet olduğu görülmüştür. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan bi-
siklet iç lastiği ithalatının genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında miktar
bazında %99,56 olan söz konusu pay, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %99,92 ve %99,98 ola-
rak gerçekleşmiştir.
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Türkiye benzer mal tüketimi ve pazar payları 
MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için,

soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi
içindeki payları incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi firmanın yurt içi satış miktarı
ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. 

(2) Bisiklet dış lastiklerinin Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 alındığında,
2013 yılında 99’a gerilemiş, 2014 yılında ise 106’ya yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında
ise Çin Tayvanı’nın toplam pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 83’e, 2014
yılında ise 81’e düşmüştür. Vietnam’ın pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında
97’ye gerilemiştir. Söz konusu ülkeden 2014 yılında ithalat gerçekleştirilmediği için bu yılda
pazar payına ilişkin bir analiz yapılamamıştır. Benzer bir şekilde Sri Lanka’dan 2012 ve 2014
yıllarında bisiklet dış lastiği ithalatı yapılmadığı için, pazar payına ilişkin eğilim analizi yapı-
lamamıştır. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 148’e
yükselmiş, 2014 yılında ise 121’e düşmüştür. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden
yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde 2013 yılında 96 ve 2014 yı-
lında 100 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Bisiklet iç lastiklerinin Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 alındığında, 2013
yılında 86’ya gerilemiş, 2014 yılında ise 97’ye yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise
Çin Tayvanı’nın toplam pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 14’e, 2014
yılında ise 4’e düşmüştür. Vietnam’dan 2013 ve 2014 yıllarında, Sri Lanka’dan ise gözden ge-
çirme dönemi boyunca bisiklet iç lastiği ithalatı yapılmadığı için bu ülkelere yönelik pazar
payı eğilim analizi yapılamamıştır. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı en-
deksi 2013 yılında 130’a yükselmiş, 2014 yılında ise 95’e düşmüştür. Soruşturma konusu ül-
keler dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde
2013 yılında 125 ve 2014 yılında 98 olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üre-

tim dalının yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kı-
rılması hesabında, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline Çin
Tayvanı için %4 oranında gümrük vergisi ile inceleme konusu her üç ülke için %5 oranında
gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatları bulun-
muştur. Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı bir ortamda inceleme konusu ülkeler
menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendir-
meyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyatlarına dampinge karşı önlemler eklenmemiştir. Bu
şekilde elde edilen fiyatlar yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mu-
kayese edilerek inceleme konusu ülkelerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarının yerli üretim da-
lının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdıkları tespit edilmiştir. Buna göre 2012-2014
dönemi için yapılan hesaplamalar sonucunda, Çin Tayvanı menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının
anılan dönemde; Vietnam menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının 2012 ve 2013 yıllarında; Sri
Lanka menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının ise 2013 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını kır-
madığı tespit edilmiştir. Vietnam’dan 2014 yılında, Sri Lanka’dan ise 2012 ve 2014 yıllarında
ithalat gerçekleştirilmediğinden söz konusu ülkeler için bu yıllarda fiyat kırılması hesabı ya-
pılamamıştır. Çin Tayvanı menşeli bisiklet iç lastiği ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını
2012 yılında %3x oranında kırdığı, 2013 ve 2014 yıllarında ise kırmadığı tespit edilmiştir. Vi-
etnam menşeli bisiklet iç lastiği ithalatının ise 2012 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını kır-
madığı tespit edilmiştir. Vietnam’dan 2013 ve 2014 yıllarında, Sri Lanka’dan ise gözden ge-
çirme dönemindeki tüm yıllarda bisiklet iç lastiği ithalatı gerçekleştirilmediğinden, söz konusu
ülkeler için bu yıllarda fiyat kırılması hesabı yapılamamıştır. 

(2) Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dam-
pingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kar elde edecek şekilde
belirleyememesi durumunda, şikayete konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üre-
ticinin maliyetlerine makul bir kar oranı ekleyerek bulunan olması gereken fiyatın karşılaştı-
rılmasıdır. Buna göre 2012-2014 dönemi için yapılan hesaplamalar sonucunda Çin Tayvanı
menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının anılan dönemde; Vietnam menşeli bisiklet dış lastiği it-
halatının 2012 ve 2013 yıllarında; Sri Lanka menşeli bisiklet dış lastiği ithalatının ise 2013 yı-
lında yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında tutmadığı görülmüştür. Çin Tayvanı menşeli
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bisiklet iç lastiği ithalatının ise yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 yılı için %8x oranında baskı
altında tuttuğu, 2013 ve 2014 yıllarında ise baskı altında tutmadığı tespit edilmiştir. Vietnam
menşeli bisiklet iç lastiği ithalatının ise 2012 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında
tutmadığı görülmüştür. Vietnam’dan 2013 ve 2014 yıllarında, Sri Lanka’dan ise gözden geçirme
dönemindeki tüm yıllarda bisiklet iç lastiği ithalatı gerçekleştirilmediğinden, söz konusu ülkeler
için anılan yıllarda fiyat baskısı hesabı yapılamamıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalı üze-

rindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi yerli üretici Anlaş firmasından elde edilen
veriler esas alınmıştır.

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

(3) Bisiklet dış lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri şu şekilde oluş-
muştur:

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı 
1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu bisiklet dış lastikleri için 2012 yılında 100

olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 136’ya, 2014 yılındaysa 156’ya çıkmıştır. 
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır. 
3) Yerli üretim dalının söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında 136’ya, 2014 yılındaysa 156’ya çıkmıştır. 
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’te 146’ya

yükselirken, 2014 yılında 128’e düşmüştür.
c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi fiyatları, 2013

yılında 86’ya düşmüş, 2014 yılında ise 104’e çıkmıştır.  
ç) Yurt dışı satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2013’te

232’ye, 2014 yılında ise 505’e yükselmiştir.
d) Yurt dışı fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt dışı fiyatları, 2013

yılında 88’e, 2014 yılında ise 75’e düşmüştür.
e) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının pazar payı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 148 ve

121 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013

yılında 102, 2014 yılında ise 86 olarak gerçekleşmiştir.
g) Kârlılık  
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi,

2013 yılında -148’e düşmüş, 2014 yılında ise -30’a yükselmiştir.
ğ) Stoklar
1)Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2013 yılında 63’e dü-

şerken, 2014 yılında 189’a yükselmiştir.
2) Yerli üretim dalının (satışlar/stok miktarı) şeklinde ifade edilen stok çevrim hızı

endeksi ise 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 236’ya yükselmiş, 2014 yılında ise 75’e
düşmüştür.

h) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan soruşturma konusu ürünün üretimine iliş-

kin direkt işçi sayısı endeksi, 2013 yılında 91’e, 2014 yılında ise 74’e düşmüştür. 2012 yılı 100
olarak alınan idari personel sayısı endeksi ise 2013 yılında 115’e yükselmiş, 2014 yılında ise
94’e düşmüştür.

ı) Verimlilik 
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 150’ye, 2014’te

ise 210’a yükselmiştir.
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i) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan soruşturma konusu ürün için nakit akış

endeksi, 2013’te -222’ye düşmüş, 2014’te ise -46’ya yükselmiştir.
(4) Bisiklet iç lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri şu değerlerle

oluşmuştur:
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı  
1) Yerli üretim dalının bisiklet iç lastikleri için 2012 yılında 100 olan üretim miktar en-

deksi, 2013 yılında 125’e yükselmiş, 2014 yılında ise 116’ya düşmüştür. 
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır. 
3) Yerli üretim dalının söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında 125’e yükselmiş, 2014 yılında ise 116’ya düşmüştür. 
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2013’te

112’ye yükselirken, 2014 yılında 92’ye düşmüştür.  
c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim fiyatları,

2013 yılında 93’e düşmüş, 2014 yılında ise 98’e çıkmıştır.  
ç) Yurt dışı satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2013’te

424’e, 2014 yılında ise 451’e yükselmiştir.
d) Yurt dışı fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt dışı fiyatları, 2013

yılında 97’ye düşerken, 2014 yılında ise 99’a çıkmıştır.
e) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının pazar payı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 130 ve

95 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013

yılında 104, 2014 yılında ise 87 olarak gerçekleşmiştir.
g) Kârlılık  
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan yurt içi satışlardan ürün karı endeksi,

2013 yılında -159’a düşmüş, 2014 yılında ise -44’e yükselmiştir.
ğ) Stoklar
1)Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2013 yılında 103’e

düşerken, 2014 yılında 170’e yükselmiştir.
2) Yerli üretim dalının (satışlar/stok miktarı) şeklinde ifade edilen stok çevrim hızı

endeksi ise 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 117’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 60’a
düşmüştür.

h) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan soruşturma konusu ürünün üretimine iliş-

kin işçi sayısı endeksi, 2013 yılında 91’e, 2014 yılında ise 74’e düşmüştür. 2012 yılı 100 olarak
alınan idari personel sayısı endeksi ise 2013 yılında 115’e yükselmiş, 2014 yılında ise 94’e
düşmüştür.

ı) Verimlilik 
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 138’e, 2014’te

ise 156’ya yükselmiştir.
i) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan soruşturma konusu ürün için nakit akış

endeksi, 2013’te -174’e düşmüş, 2014’te ise -52’ye yükselmiştir.
(5) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin ekonomik göstergeleri ise şu şekilde

oluşmuştur:
a) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yı-

lında 100 iken, 2013 yılında 123’e, 2014 yılında ise 146’ya yükselmiştir.
b) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
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1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012 yılında 100 iken,
2013 yılında 97’ye gerilemiş, 2014 yılında ise 99’a yükselmiştir. Yerli üretim dalının yenileme
yatırımları endeksi 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 242’ye, 2014 yılında ise 496’ya yük-
selmiştir. Yerli üretim dalının gözden geçirme döneminde tevsi yatırımları bulunmamaktadır.

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

toplamı) 2012 yılında -100 iken, 2013 yılında 167’ye, 2014 yılında ise 1.204’e yükselmiştir. 
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Bisiklet dış lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

incelendiğinde, yurt içi satışlar, istihdam ve stok çevrim hızı gibi bazı temel göstergelerinde
bozulmalar gözlenmiş olup yurt içi satışlardan ürün karı ve ürün nakit akışı gibi göstergeleri
ise gözden geçirme dönemi boyunca negatif bir seyir izlemiştir. Ayrıca, stok miktarı  2014 yı-
lında artış göstermiştir. Diğer taraftan, yürürlükte bulunan önlemin de etkisiyle yerli üretim
dalının üretim, yurt dışı satışlar, kapasite kullanım oranı ve verimlilik gibi bazı temel göster-
gelerinde iyileşmeler görülmektedir.

(2) Bisiklet iç lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde,
üretim, yurt içi satışlar, kapasite kullanım oranı, ürün istihdamı ve stok çevrim hızı gibi temel
bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı; yurt içi satışlardan ürün karı ve ürün
nakit akışı gibi göstergelerinin ise gözden geçirme dönemi boyunca negatif bir seyir izlediği
görülmüştür. Ayrıca, stok miktarı da gözden geçirme döneminde artış eğilimindedir. Diğer ta-
raftan, yerli üretim dalının yurt dışı satışlar, maliyetler ve verimlilik gibi bazı diğer gösterge-
lerinde iyileşmeler gözlenmektedir.

ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi 

İhtimalinin Değerlendirilmesi
Soruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve so-

ruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, UTM verileri kullanılarak
yapılmıştır. Analizde, UTM verileri 2012-2014 yılları arasında Ton bazında değerlendirilmiştir.
Söz konusu istatistik verileri, soruşturma konusu ülkelerin soruşturma konusu üründeki üretim
ve ihracat kapasitelerine ilişkin önemli bir gösterge teşkil etmektedir. 

(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, Çin Tayvanı’nın hem bisiklet dış lastiklerinde
hem de bisiklet iç lastiklerinde dünya genelinde önde gelen ihracatçılardan biri olduğu görül-
mektedir. Buna göre Çin Tayvanı’nın tüm dünyaya yapmış olduğu bisiklet dış lastiği ihracatı
miktar bazında 2012 yılında 4.958 Ton, 2013 yılında 5.126 Ton ve 2014 yılında 5.753 Ton ola-
rak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise, 2012 yılında 65.113.000 ABD Doları, 2013 yılında
63.216.000 ABD Doları ve 2014 yılında 67.097.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Çin
Tayvanı’nın 2012 ve 2013 yıllarında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay %7,5, 2014
yılında ise %7,4’tür. 

(3) Çin Tayvanı’nın bisiklet iç lastiklerinde tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat ince-
lendiğinde ise, miktar bazında 2012 yılında 2.717 Ton, 2013 yılında 2.566 Ton ve 2014 yılında
2.769 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer olarak ise, 2012 yılında 30.793.000 ABD
Doları, 2013 yılında 27.496.000 ABD Doları ve 2014 yılında 29.491.000 ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’nın 2012 yılında değer bazında dünya bisiklet iç lastiği ihraca-
tından aldığı pay %7,2, 2013 ve 2014 yıllarında ise %6,8’dir.

(4) Sri Lanka’nın tüm dünyaya yapmış olduğu bisiklet dış lastiği ihracatına bakıldığın-
da, 2012 yılında 1.236 Ton, 2013 yılında 1.584 Ton ve 2014 yılında 1.733 Ton olarak gerçek-
leştiği görülmektedir. Değer bazında bakıldığında ise, Sri Lanka tüm dünyaya 2012 yılında
16.610.000 ABD Doları, 2013 yılında 21.658.000 ve 2014 yılında 23.302.000 ABD Doları de-
ğerinde bisiklet dış lastiği ihracatı gerçekleştirmiştir. Sri Lanka’nın 2012 yılında değer bazında
dünya ihracatından aldığı pay %1,9, 2013 ve 2014 yıllarında ise %2,6’dır. 

(5) Sri Lanka’nın bisiklet iç lastiklerinde tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat incelen-
diğinde ise, miktar bazında 2012 yılında 180 Ton, 2013 yılında 274 Ton ve 2014 yılında 272
Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer olarak ise, 2012 yılında 1.459.000 ABD Doları,
2013 yılında 2.036.000 ABD Doları ve 2014 yılında 2.376.000 ABD Doları olarak gerçekleş-
miştir. Sri Lanka’nın 2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer bazında dünya bisiklet iç lastiği ih-
racatından aldığı pay sırasıyla %0,3, %0,5 ve %0,6’dır.
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(6) Vietnam’ın tüm dünyaya yapmış olduğu bisiklet dış lastiği ihracatına bakıldığında,
2013 yılında 1.372 Ton, 2014 yılında ise 1.704 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Viet-
nam’ın 2012 yılına ait miktar bazında dünya ihracat rakamlarına ise erişilememiştir. Değer ba-
zında bakıldığında ise, Vietnam tüm dünyaya 2012 yılında 21.795.000 ABD Doları, 2013 yı-
lında 18.756.000 ABD Doları ve 2014 yılında 22.911.000 ABD Doları değerinde bisiklet dış
lastiği ihracatı gerçekleştirmiştir. Vietnam’ın değer bazında dünya ihracatından aldığı pay 2012,
2013 ve 2014 yılları için sırasıyla %2,5, %2,2 ve %2,5’tir. 

(7) Vietnam’ın tüm dünyaya yapmış olduğu bisiklet iç lastiği ihracatına bakıldığında
ise, 2013 yılında 1.153 Ton ve 2014 yılında 1.387 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Vietnam’ın 2012 yılına ait miktar bazında dünya ihracat rakamına ise erişilememiştir. Değer
bazında bakıldığında ise, Vietnam tüm dünyaya 2012 yılında 8.723.000 ABD Doları, 2013 yılında
8.574.000 ABD Doları ve 2014 yılında 12.104.000 ABD Doları değerinde bisiklet iç lastiği
ihracatı gerçekleştirmiştir. Vietnam’ın değer bazında dünya ihracatından aldığı pay 2012, 2013
ve 2014 yılları için sırasıyla %2, %2,1 ve %2,8’dir. 

Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri
MADDE 21 – (1) Brezilya’nın “G/ADP/N/280/BRA” belge nolu Temmuz-Aralık 2015

dönemini kapsayan 6 aylık Dünya Ticaret Örgütü Bildirimi’nin 22 nci sayfasında yer aldığı
üzere, Brezilya tarafından 19/2/2014 tarihinde Vietnam menşeli “bisiklet dış lastikleri” ithala-
tına yönelik olarak bir dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Yerli üretim dalı ve soruşturma konusu ürünün ithalatçılarından edi-

nilen bilgilere göre talep, kalite, fiyat ve satış sonrası servis gibi unsurlar tarafından belirlen-
mektedir. Öte yandan, soruşturma konusu bisiklet lastiklerinin esas itibariyle bisikletlerde kul-
lanıldığı hususu göz önüne alındığında, söz konusu bisiklet ihracatında yaşanan artışlar soruş-
turma konusu ürüne olan talebi arttırmaktadır. Nitekim, Proje Dizayn Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri’nin sektöre yönelik hazırlamış olduğu “Bisiklet Sektörü - İhracat İçin Potansiyel
ve Hedef Pazarlar-2014” isimli raporunda yer alan verilere göre gözden geçirme döneminde
Türkiye’nin bisiklet ihracatı artış eğilimi içerisindedir. Bahse konu ürün ihracatı, 2012 yılında
31.852.000 ABD Doları iken, 2013 yılında 48.929.000 ABD Doları’na yükselmiştir. Ayrıca
hem bisiklet dış lastikleri hem de iç lastikleri pazarının, gözden geçirme döneminin son yılı
olan 2014’te bir önceki yıla göre genişlemekte olduğu da dikkate alındığında soruşturma konusu
ülkeler menşeli bisiklet lastiklerine yönelik önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda bu ül-
keler menşeli ürünlere önemli ölçüde bir talep kayması yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç 

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

yönlendirebileceği ciddi kapasiteleri ve ihracat kabiliyetlerinin bulunduğu, önlemin yürürlükten
kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansı-
tacak olan esas soruşturmada ve son NGGS’de tespit edilen damping marjlarının önemli sevi-
yelerde olduğu ve Brezilya’nın 2014 yılında Vietnam menşeli “bisiklet dış lastikleri” ithalatına
yönelik bir dampinge karşı önlem aldığı hususu da dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten
kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu değerlendirilmektedir.

(2) Bisiklet dış lastiklerinde yerli üretim dalının yurt içi satışlar, istihdam ve stok çevrim
hızı gibi bazı temel göstergelerinde yaşanan bozulmalar, yurt içi satışlardan ürün karı ve ürün
nakit akışı gibi göstergelerinde gözlenen negatif seyir ve stok miktarının 2014 yılında artış
göstermesi; bisiklet iç lastiklerinde ise üretim, yurt içi satışlar, kapasite kullanım, ürün istihdamı
ve stok çevrim hızı gibi bazı temel göstergelerinde yaşanan bozulmalar, yurt içi satışlardan
ürün karı ve ürün nakit akışı gibi göstergelerinde gözlenen negatif seyir ve stok miktarının göz-
den geçirme dönemi boyunca artış kaydetmesi gibi hususlar dikkate alındığında önlemlerin
yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muh-
temel olduğu değerlendirilmektedir.

Karar
MADDE 24 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan

kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
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(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalı düşük fiyatlı ithalatın önüne geçme amacıyla so-
ruşturma konusu ürünlerde ad valorem olarak uygulanan dampinge karşı önlemlerin spesifik
olarak uygulanmaya devam etmesi yönünde görüş bildirmiştir.

(3) Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Hindistan, Malezya ve Endonezya
menşeli “bisiklet iç ve dış lastikleri”ne karşı yürütülen NGGS’nin sonuçlarını içeren İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35)’in 25 inci maddesinin
2 nci fıkrasında belirtildiği üzere daha önce yürürlükte bulunan önlemlerde yer alan
“8714.92.10.00.00 GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç” ifadesinin
uygulamasında Gümrük İdarelerinde yeknesaklık olmadığı gerekçesiyle Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’ndan alınan resmi görüşe göre yürürlükte bulunan önlem tablosuna 8714.99.90.00.00
GTİP’i eklenerek madde tanımının “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00
GTİP’te yer alan dış lastikler veya 4013.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan iç lastikleri ihtiva
eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” şeklinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

(4) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Eko-
nomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda
belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

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

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

Yürürlük 
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde sehven yer alan “ÇAP: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakülteleri,” tanımı,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 4/8/2016 tarihli ve 26419869-020/1019 sayılı
yazısına istinaden “ÇAP: Çift Anadal Programını,” olarak düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No  : 2014/564  
Karar No : 2015/650 
Mahkememizin 03/12/2015 tarih, 2014/564 Esas, 2015/650 sayılı kararı ile; Sanık Refik 

KOLBAŞI hakkında; Güveni Kötüye Kullanma suçundan 5 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiş olup gıyabında verilen karar Sanık Refik KOLBAŞl'na tebliğ 
edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE'DE yayınlanmak suretiyle Sanık Refik KOLBAŞI'na tebliğine ve kararın Resmi 
Gazete'de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 6762 

————— 
Esas No  : 2014/239 
Karar No : 2016/147 
Mahkememizin 05/04/2016 tarih, 2014/239 Esas, 2016/147 sayılı kararı ile; Müşteki 

Sanık AISULUU GURGUBAEVA hakkında; Hakaret suçundan TCK'nın 73/4,CMK'nın 223/8 
maddesi uyarınca Düşme kararı verilmiş olup gıyabında verilen karar Müşteki Sanık AISULUU 
GURGUBAEVA'ya tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE'DE yayınlanmak suretiyle Müşteki Sanık AISULUU GURGUBAEVA'a tebliğine ve 
kararın Resmi Gazete'de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 

 6761 
—— • —— 

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
EK KARAR 

Esas No : 2015/866 
Karar No : 2016/53 
Davacı : K.H. 
Sanık : VEZİR ŞAHİN, ABDURRAHİM ve NAHİDE oğlu, 01/01/1980 

SİİRT doğumlu, SİİRT, MERKEZ, İNKAPI Mah./köy nüfusunda 
kayıtlı. 

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık 
Suç Tarihi : 20/07/2012 
Kanun Maddesi : 5237 sayılı TCK.'nın 204/1, 157/1, 53/1, 158/1-f, 5271 sayılı 

CMK.'nın 4/1, 5/1 5235 sayılı Yasanın 12. 
Verilen Ceza : Görevsizlik 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 25/01/2016 tarihli 

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

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete’de ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde karar veren mahkemeye veya bulunulan yer 
mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda 
bulunulmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği hususu 
tebliğ olunur. 6573 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HAYVAN TAŞIMA AMAÇLI ARAÇ KİRALANACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüzce Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünden 42 ilin Gıda Tarım İl 

ve İlçe Müdürlüklerine toplam 27.900 baş canlı hayvan nakliyesi hizmeti yaptırılacaktır. 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 22.08.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
Adres: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf. : (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax : (0 312) 417 78 39 7340/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

TKİ Eli Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemize ait olup 28.07.2016 tarih ve 29784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

4 sıradaki 9 Kalem Sivil Savunma Teçhizatı İhale İlanını 09.08.2016 tarihi itibariyle İPTAL 
edilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 

S. 
No İhale Konusu KİK No Dosya No 

İhale Tarih 
ve Saati 

Teslim 
Süresi 

4 

9 Kalem Sivil Savunma Teçhizatı 
Alımı. (1 Adet Kaldırma yastığı seti, 
1 Adet Göçük altı görüntülenme 
kamerası ve karof, 1 Adet Dinleme 
canlı tespit cihazı, 1 Adet Prt 
kitparatech manuel, 1 Adet Makaralı 
kurtarma seti, 1 Adet Sepet tipi 
sedye, 2 Adet Kaşık faraş sedye 
1 Adet Çoklu gaz ölçme cihazı        
1 Adet Çok amaçlı fırlatma tüfeği) 

282989 2016-1327 
17.08.2016 

15.30 
45 Gün 

 7347/1-1 
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PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya döneminde Toplam 13.000 ton pancarın Kovancılar 

Ziraat Bölge kantarından fabrikamıza karayoluyla nakliyesi Şartname ve Sözleşme esaslarına 
göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul 
edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK 
EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir. 

2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/300745 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Yurtbaşı Beldesi/Elazığ  
b) Telefon ve faks numarası : 0 424 251 28 75 - 79/0 424 251 24 14 
c) Elektronik posta adresi  : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2016/2017 Kampanya döneminde Toplam 13.000 

ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge kantarından 
fabrikamıza karayoluyla nakliyesi. Nakliye yapılacak 
kantar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde 
verilecektir. 

b) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen 
kantarlardan) 

c) İşin süresi : Fabrikanın kantar açılış tarihinden itibaren 
başlayıp kampanya bitiş tarihine kadar devam 
edecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 Salı günü - Saat: 14.00 
4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır. 
7 - Diğer Hususlar: 
İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 7177/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Başiskele Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut 

durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı 
gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati : 22.08.2016 Pazartesi Günü - Saat: 11:00 
2 - İhalelerin Yapılacağı Yer : Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu 

(Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 
Başiskele/KOCAELİ)  

3 - İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi ve 
devamına göre Kapalı Teklif Usulü 

4 - İhale şartnameleri : Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- 
İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. 
Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden 
temin edilebilir. 

  Tel: 0262 343 20 20 - Fax: 0 262 344 42 12 
5 - Şartname Bedeli : 500,00 -TL.  
6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
1) Dış zarf 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler), 
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) 
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) 
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması  
7 - Teklif mektuplarının en geç 22.08.2016 Pazartesi günü saat 11:00'a kadar ihalelerin 

yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu 
saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate 
alınmaz. 

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve 
tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 
uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 
giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni 
süresinde ödenecektir. 

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

Sıra 
No İlçe/Mahalle 

Ada/ 
Parsel 

No 
Yüzölçümü 

(m²) 
İmar 

Durumu 
Muhammen 
Bedeli (TL) Geçici Teminat 

1 
Yeniköy Mevkii 

Sepetlipınar Mah.  
181/1 4.333 m² 

İlköğretim 
Tesis Alanı 

2.274.825,00-TL 68.244,75-TL 

 
Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr 7346/1-1 
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FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ LABORATUVARINDA PERSONEL 
ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM 

İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 
Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası* : 2016/304116 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ilıca Mah. E80 Karayolu Sok. No: 114 AZİZİYE/ 

ERZURUM 
b) Telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46/0 442 631 30 24 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2016 - 2017 Kampanya Dönemi Pancar 

Analiz Laboratuvarı 3 vardiya 22 işçi çalıştırılması işi. 
b) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
c) İşin süresi : 2016-2017 Kampanya dönemi 
  Pancar Analiz Laboratuvarı hizmetleri 90 gün. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 Saat: 10:30 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı işinde personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL 

karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, [22.08.2016], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme 
servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 
gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir. 

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 

3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 7285/1-1 
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39 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR  

MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Satınalma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 39 kalem muhtelif cins ve miktar mobilya, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek 

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

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7373/1-1 
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12 KG LIK 100 AD VE 45 KG LIK 300 AD LPG TÜP ALIMI AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

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

İhale Kayıt No  : 2016/287531 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27/E 

Merkez/ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kg'lık 100 Adet ve 45 Kg'lık 300 Adet ± % 30 

Toleranslı LPG Tüp Gaz Alımı 

b) Teslim yeri : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Malzeme 

Ambarı 

c) Teslim tarihleri : Teknik Şartnamemizde belirtilmiştir. Sözleşme 

imzalandıktan sonra İdarenin ihtiyacı oldukça peyder 

pey teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Son teklif verme tarihi ve saati : 19/08/2016 Cuma Günü Saat 14:00 de 

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir 

ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 19.08.2016 Cuma günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)  

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.  

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 7371/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 Kalem Mal alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 

4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1 - İdarenin 
a) Adresi  : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 
Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 
2 - Ön yeterlik konusu malın  

a) Niteliği, türü Miktarı İhale Tarihi 
İhale 
saati 

1 - 

Temiz Oda Sistemi (Hotcell (Sıcak Hücre) 
Sistemi, İsolatör İçerisinde Liyofilizatör, 
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC), 
Temiz Oda Mekanik ve Elektrik İşleri)  
İhale kayıt no: 2016/318243 

1 Adet 01/09/2016 09:00 

 
b) Teslim yerleri 
c) Teslim tarihi : b.1) İ.Ü. Eczacılık Fakültesi 
 : c.1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31/12/2016 

tarihine kadar teslim edilecektir. 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Beyazıt/İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

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

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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4.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  
4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler : 
İhale için 362.575,30-TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 
sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan 
veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.  

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az 
%80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde 
kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. 
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 
işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 
düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 
Yönetmeliğin 46'ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 
hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 
ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 
alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 
tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 
gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 
örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 
suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 
serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 
belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 
değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgenin sunulması zorunludur.  

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 
süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

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

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 
uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 
gereken kriterler: 

4.3.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.5.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş ISO 9001 

belgesi sunmalıdır.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar 

cihazı işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası 
karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) 
yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7374/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çorum Organize Sanayi Bölgesi  Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi (2. Tevsii) 
alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Çorum - Ankara Karayolu 12. Km. ÇORUM  
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer : ÇORUM 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 Tedaş B.F. ile) : 7.725.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    540.750 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 25/08/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında 
veya Çorum - Ankara Karayolu 12. Km. Çorum adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7229/2-2 
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MUHTELİF DALGIÇ VE SANTRİFÜJ POMPALARI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : Muhtelif dalgıç ve santrifüj pompaları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/306228 
Dosya no  : 1624473 
1 - İDARENİN: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif dalgıç ve santrifüj pompaları 4 kalem 
b) Teslim yeri  : TTK Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü 

ambarıdır. ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip, santrifüj pompalar 90 

takvim günü, dalgıç pompalar 75 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 23.08.2016 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

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

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1 - Pompalara ait performans eğrileri. 
4.2.2 - Tip-2 dalgıç pompa için Atex belgesi, diğer pompalar için TSE Uygunluk belgesi  
4.2.3 - Teknik şartname eki soru formu cevapları. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden (yerli malı belgesi ile 

belgeleyen) yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı 
uygulanarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 23.08.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

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

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

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

İlan olunur. 7294/1-1 
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AÇIK HAVA REKLAM VE DURAK YERLERİ REKLAM ÜNİTELERİNİN 
İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz, mülkiyeti/tasarrufunda olan ve Belediyemizce yapılıp halen mevcutta 

bulunan 500 adet “Billboard” yerleri ile birlikte, kurulumları ve imalatları işletmeci tarafından 
yeni yaptırılacak olan; 700 adet “Billboard”, 100 adet “Hareketli Billboard”, 300 adet “CLP-
Reklam Vitrini”, 166 adet “Hareketli CLP -Reklam Vitrini”, 38 adet “Megalıght” ve 10 adet 
“Totem” yerleri olmak üzere toplam: 1.814 adet Açık Hava Reklam Üniteleri ve Belediyemizce 
yapılıp halen mevcut bulunan 123 adet “Reklam Raketli Kapalı Durak Yerleri” ile yine, kurulumu 
ve imalatları işletmeci tarafından yeni yaptırılacak olan 1250 adet “Reklam Raketli Durak 
Yerleri” olmak üzere toplam: 1373 adet Reklam Raketli Otobüs Durak Yerleri ünitelerin 
belirlenen idari ve teknik şartnamelerine uygun olarak kurulumlarının yapılması, kurulum sonrası 
bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin yapılması, süre sonunda Belediyemize teslimi 
karşılığında Toplamda; 3.187 adet tüm Reklam Üniteleri (müştereken) 28 Eylül 2016 Çarşamba 
günü saat: 10:30’da Aylık: 362.500,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden ve 10 (on) yıl 
süre ile K.B.B. Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi 
hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü (artırım) ile işletilmesinin kiralama ihalesi yapılacaktır.  

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:  
1 - İhale Şartname alındığına dair makbuz, (İhale şartnamesi ve diğer ilgili evrak Emlak 

ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 
1.000,00-TL (KDV dahil) bedelle satın alınabilir. Makbuz aslı dosyasına konulacaktır. 

(Adres: Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 6. Cadde No: 40 İzmit/KOCAELİ Tel: 0262 325 9370) 
2 - Geçici Teminat (1.305.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz ya da süresiz banka 

teminat mektubu, 
3 - İştirak teminatı (3.000.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz ya da süresiz banka 

teminat mektubu,  
4 - Yatırım teminatı (3.000.000,00-TL) (İhale sonrası, ihaleyi kazanan istekliden sözleşme 

yapılmadan önce alınır.)  
5 - Kanuni İkametgâhı olması,(Türkiye’de tebligat için adres beyanı.) 
6 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası belgesi vermesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içeresinde alınmış, kayıtlı olduğuna dair 
belge ve Ticari Sicil Gazetesi, 

7 - İmza beyannamesi veya imza sirkülerini vermesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,  
b) Tüzel Kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza 

sirküleri,  
8 - İhaleye girecek isteklilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin 

“Borcu Yoktur” yazısı, 
9 - İstekliler ihale ilan tarihinden geriye doğru Açık Hava Reklamcılığı faaliyet konusu 

alanında en az 2(iki) yıl faaliyet gösterdiğine dair resmi veya yarı resmi (oda, borsa, kanunla 
kurulan meslek kuruluşları) kurumlardan alınmış belge, 

10 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak vekilin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak eden vekilin Noter tasdikli şahıs imza örneği vermesi gerekir.  
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11 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca Noterde imzalanan ortaklık 
girişim beyannamesini vermesi ve bütün isteklilerin istenen şartları sağlaması, belgeleri ayrı ayrı 
ibraz etmeleri gerekir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, 
ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri 
kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)  

12 - Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin isteklilerin sunacakları 
yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, T.C. 
Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması 
gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu 
belgelerin ibrazı gerekir. 

13 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur. 

14 - İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya 
Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 2 (iki) gün önce, 
26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 17:00’e kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin katta 
bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri 
gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.  

15 - (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne 
ulaşması şarttır.) 

* İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 
Maddesi gereğince ilan olunur. 7290/1-1 

—— • —— 
2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ 

ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ İŞİ  
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no  : 2016/238355 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Kastamonu - Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu 
b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 366 242 73 11    FAKS: 0 366 242 73 33 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 Adet Dizel Pancar Boşaltma makinesi Çalıştırılması 

Hizmeti. 
Devrekani Dizel 1 16.000 
Taşköprü Dizel 1 30.000 
 Toplam 2 46.000 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Devrekani ve Taşköprü 
Ziraat Bölge Şeflikleri  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 Çarşamba günü saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

beyannamesi. 
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgeler, 

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 
İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 
aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
4.4.1. İş makineleri (kepçe, Loader ve dozer) ile yapılan boşaltma ve doldurma işleri 

benzer iş olarak kabul edilir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; pancar 

boşaltma makinesi bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 24.08.2016 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Kastamonu Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Bu hizmet ihalesi kısmi teklife kapalıdır. 
12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 7304/1-1 
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500 TON BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ (DE-ICING) SIVI ALIM İŞİ DHMİ İHALE 

YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE  
İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2016/28 

1 - Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32    06560 YENİMAHALLE/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 
204 2626 - 204 2878/Fax No: + 90 (312) 212 81 58 

c) İhale dokümanının 

   görülebileceği adresi : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube 
Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda. 

2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı-500 Ton 
b) Teslim yerleri : Söz konusu malzeme İstanbul Atatürk Havalimanı 

Başmüdürlüğü depolarına teslim edilecektir. 
c) Teslim tarihi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

100 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 21/09/2016 saat 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İdari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi; 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 den az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 
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İsteklinin imalatçı olduğunu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

4.2.3. İstekli, De-Icing sıvının donma noktası ve sıvının görünümüne ilişkin teknik 

şartnamenin 3.1 maddesinde belirtilen özelliklere ilişkin laboratuar sonuçlarını verecektir. 

4.2.4. İstekli, De-Icing sıvı içindeki aktif madde miktarına ilişkin teknik şartname 3.2 

maddesinde belirtilen laboratuvar sonuçlarını verecektir. 

4.2.5. İstekli; Teknik Şartnamenin 3.3. maddesinde belirtildiği şekliyle Sıvı üretim 

tesisinin ismi, adresi ve sıvının Federal Havacılık Kurumu (FAA) onaylı AMS 1435 şartnamesi 

hükümlerine uygunluğunu belirten, bağımsız bir onay laboratuvarından alınmış olan ürün 

sertifikasını verecektir. 

4.2.6. İstekliler; Teknik Şartnamenin 3.4. maddesinde belirtildiği şekliyle Şayet sıvı 

herhangi bir lisans altında veya taşeron bir firma tarafından üretiliyorsa, sanki sıvı yeni onaya 

sunulan bir ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, tarafsız makamlar tarafından onaylanmış ve AMS 

1435 Şartnamesine ait sertifikasyon belgeleri üretici firma adına alınmış olacak ve istekli 

tarafından teklifle birlikte İdareye teslim edilecektir. 

4.2.7. Doğal çevre koruması kapsamında, İstekli, teknik şartname 3.5 maddesinde 

belirtilen sıvı için tam bir akut sıvı zehirlilik test raporunu (acute aquatic toxicity test report) 

verecektir. 

4.2.8. İstekli sıvı ile ilgili olarak, Teknik Şartnamenin 3.6. maddesinde belirtildiği şekliyle 

EPA metotlarına uygun olarak yapılan ve bağımsız bir kurum tarafından tanzim edilen, 

bakterilerin su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı olarak da bilinen 

biyokimyasal oksijen gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) değerlerini belirten 

raporu verecektir. 

4.2.9. İstekli, bağımsız bir üçüncü kurum tarafından hazırlanmış olan, teknik şartnamenin 

3.7. maddesinde belirtilen test raporunu verecektir. 

4.2.10. İstekli, sıvının raf ömrünü Teknik Şartnamenin 3.8. maddesinde belirtilen şekliyle 

teklifle birlikte İdareye teslim edecektir. 

4.2.11. Teknik Dokümanlar; 

İstekli, Teknik Şartnamenin 3.10., 3.11. maddelerinde istenilen detaylı bilgi, resim, 

katalog ve dokümanları verecektir. 
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4.2.12. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar; 
4.2.12.1. Teknik şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Teknik Şartnameye verilen 

cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek 
suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve 
benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle 
verilecektir. 

4.2.12.2. İstekli, Teknik Şartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek 
katalog/teknik doküman üzerinde Teknik Şartnamedeki madde numarası belirtilerek işaretleme 
yapacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında %12 (yüzde oniki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 
ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satı Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 
no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim 
edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 7337/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Türk Standardları Enstitüsü Aksaray Temsilciliğinden: 
Aşağıda unvanı, belge numarası, belge kapsamı firmaların, TSE ile yapmış oldukları 

sözleşmeleri fesih, Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. İptal edilen bu belgelerin hukuki 
bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine 
davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre 
hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

FİRMA ÜNVANI 

STANDARD/ 

KRİTER NO BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH NEDENİ 

ORPET PETROL 

ÜRÜNLERİ PAZARLAMA 

İTHALAT İHRACAT SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 11939 68-HYB-274 22.04.2016 
FAALİYETİNİ 

DURDURMA 

MEHMET DURMUŞ TS8516, TS8799 68-HYB-123 09.05.2016 
YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 

COŞGUNLAR TURİZM 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
TS11939 68-HYB-28 09.05.2016 

YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 

ONUR YÜKSEL - 

ÇAVUŞOĞLU PETROL 
TS11939 68-HYB-127 12.07.2016 

YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 

PATARA PETROL 

ÜRÜNLERİ OTOMOTİV 

İNŞ. GIDA LOJİSTİK SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS11939 68-HYB-128 12.07.2016 
YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 

TUNCAY KARATAY 
TS12850, 

TS10079, TS12355 
68-HYB-130 12.07.2016 

YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 

İBRAHİM SEVDİ. TS12255 68-HYB-151 12.07.2016 
YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 

İDİL NAKLİYE 

AKARYAKIT DAĞITIM 

İNŞAAT SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. 

TS11939 68-HYB-277 12.07.2016 
YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 

NURİ DEMİR - LATİF 

GÖRGÜLÜ 
TS12664-1 68-HYB-52 02.08.2016 

FAALİYETİNİ 

DURDURMA 

KURBİL BİLİŞİM 

DAYANIKLI TÜKETİM 

MALLARI SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

TS12498 68-HYB-278 08.08.2016 
YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe KOCAELİ/BAŞİSKELE 

Adresi 
YUVACIK SERDAR MAH. 
AKŞEMSEDDİN CAD. NO: 2 
BAŞİSKELE/KOCAELİ 

Tel-Faks 
0 (262) 343 27 11  
0 (262) 343 49 24 

Posta Kodu 41090 E-Mail başiskele41@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı SELMA ULU  

Adresi 
YUVAM AKARCA C1-12 
D: 11    2. ETAP 
ALİKAHYA/İZMİT 

 

T.C. Kimlik No. 15836943582  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

YOK  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

YOK  

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 (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/176555 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 
BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TÜDEMSAŞ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe SİVAS/MERKEZ 

Adresi 
KADI BURHANETTİN 
MAHALLESİ SİVAS 

Tel-Faks 346 225 18 18 - 346 223 50 51 

Posta Kodu 58059 E-Mail tudemsas@tudemsas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı AYDIN MAKİNA-GÖKHAN AYDIN 
TEKNİK POLİMER KİMYA 
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

Adresi 

KAVAKPINAR MAH. NAMIK 
KEMAL CAD. KORUMA SANAYİ 
SİTESİ A BLOK NO: 14 PENDİK/ 
İSTANBUL 

KAVAKPINAR MAHALLESİ 
CEMİL MERİÇ CADDESİ  
NO: 137/1 KORUMA SANAYİ 
SİTESİ A BLOK NO: 6 PENDİK/ 
İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. 14541033472  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

 8360032290 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

716843 264226 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

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

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

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

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen    
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, 29.04.2016 tarih ve 
29698 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 30 Temmuz - 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde 
yapılacağı duyurulan ve ertelenen 2016/2 dönemi Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 26 Ağustos-
5 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.  

26 Ağustos - 5 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan Yeminli Mali 
Müşavirlik Sınavlarına, 30 Temmuz - 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak sınav için 
alınmış başvurulara göre, başvurusu kesinleşen adaylar katılacaktır. 

İlan olunur. 7335/1-1 
—— • —— 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz İletişim Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 

sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 
uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak 
koşuluyla Profesör alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili 
yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 
başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/ANASANAT 

DALI 

KADRO 

UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım 
Kişilerarası İletişim Profesör 1 

Doçentliğini İletişim 

Bilimleri alanında almış 

olmak. İmgebilim (imaj) 
alanında çalışmaları 

olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27/02/2014 - 82 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27/02/2014 - 1373 TOKAT 
Dosya No : 60.09.04 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29/11/2007 - 50 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29/11/2007 - 679 TOKAT 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  42.01/110 
Toplantı Tarihi ve No : 18.12.2015-152 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.12.2015-3360 KONYA 
Konya İli, Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesi, Ertuğrul Sokakta, Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.08.2006 gün ve 1150 sayılı kararı ile II.Derece 
Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen, 8.12.2011 gün ve 208 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar 
Planı Onaylanan Gölçayır Höyüğünün sınırlarının genişletilmesi isteminin değerlendirilmesine 
ilişkin, Akşehir Kaymakamlığı, Müze Müdürlüğü’nün 02.11.2015 tarihli 825 sayılı yazısı eki 
02.11.2015 tarihli ve 20.10.2015 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporları ile Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü’nün 10.11.2015 tarihli ve 4292 sayılı  dosya inceleme raporu okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesi, Ertuğrul Sokakta, Konya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.08.2006 gün ve 1150 sayılı kararı ile II.Derece 
Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen, 8.12.2011 gün ve 208 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar 
Planı Onaylanan Gölçayır Höyüğünün sınırlarının, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
rapor eki  krokide belirtilen 1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563 numaralı 
parselleri de kapsayacak şekilde genişletilmesine bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar 
Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının 
uygulanmasına karar verildi. 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 11 Ağustos 2016 – Sayı : 29798 

 

 
 7313/1/1-1 



11 Ağustos 2016 – Sayı : 29798 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  42.03/71 
Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2016 - 154 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.01.2016 - 3396 KONYA 
Konya İli, Bozkır İlçesi, Dere Mahallesi, Sarıot Yaylasında bulunan, Konya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.10.1989 gün ve 579 sayılı kararı ile I.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, 27.10.2003 gün ve 5141 sayılı karar ile sit sınırları 
belirlenen Sarıot Yaylası Örenyeri sit sınırlarının değiştirilmesi isteminin değerlendirilmesine 
ilişkin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
15.12.2015 tarihli ve 4808 kayıt numaralı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Konya İli, Bozkır İlçesi, Dere Mahallesi, Sarıot Yaylasında bulunan, Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.10.1989 gün ve 579 sayılı kararı ile I.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, 27.10.2003 gün ve 5141 sayılı karar ile sit sınırları 
belirlenen Sarıot Yaylası Örenyeri sınırlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 15.12.2015 tarihli rapor ekinde işaretli 1/5000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı 
şekilde genişletilerek tesciline, sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurunun Mahkeme izni 
alındıktan ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına, 2863 sayılı yasaya 
muhalefet edenler hakkında 9.ve 65.maddeler gereği yasal kovuşturma açılmasına, bu alanda 3 yıl 
içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma 
Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  42.07/161 
Toplantı Tarihi ve No : 18.05.2016 - 166 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.05.2016 - 3681 KONYA 
Konya İli, Ereğli İlçesi, Belkaya Kasabası, Bozdağ Mevkii'nde yer alan Yerleşim Yeri ve 

Nekropol Alanının tescil işlemine ilişkin, Konya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü'nün  
04.09.2015 tarih, 3954 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü'nün 
11.04.2015 tarih, 57417367-120-238637 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 
15.04.2016 tarih, E.413431 sayılı yazısı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 21.04.2016 tarih, 14100 sayılı yazısı, Ereğli  Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 6.5.2016 tarihli ve 3184 sayılı yazısı ile Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 3.03.2016 tarihli ve 3607 kayıt numaralı rapor  
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Ereğli İlçesi, Belkaya Kasabası, Bozdağ Mevkii'nde yer alan Yerleşim Yeri ve 
Nekropol Alanının I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının ekli haritada 
işaretlenerek koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı  
çukurlarının Mahkeme izni alındıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde 
kapatılmasına, 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında  aynı yasanın 9. ve 65.maddesi 
maddesi gereği yasal soruşturma açılmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı 
yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının 
uygulanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  42.15/97 
Toplantı Tarihi ve No : 18.05.2016 - 166 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.05.2016 - 3685 KONYA 
Konya İli, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, Karthasan Mevkii'nde yer alan Höyüğün 

tescil işlemine ilişkin olarak,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü'nün 
11.04.2016 tarih, 57417367-120-239399 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 
19.04.2016 tarih, E.413660 sayılı yazısı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 19.04.2016 tarih, 13802 sayılı yazısı, Sarayönü Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.04.2016 tarih, 441 sayılı yazısı ile Konya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.03.2016 tarih ve 1063 
kayıt numaralı rapor  okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, Karthasan Mevkii'nde yer alan Höyüğün 
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli haritada 
işaretlenerek koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına,  bu alanda 3 
yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma 
Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  42.17/41 
Toplantı Tarihi ve No : 12.02.2016 - 156 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.02.2016 - 3449 KONYA 
Konya İli, Yunak İlçesi, Harunlar Mahallesi, Sivriarası Tepesi Nekropol Alanı ve Antik 

Taş Ocağı’nın tesciline ilişkin, Akşehir Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü'nün 26.10.2015 tarihli 
ve 800 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 
23.11.2015 tarih ve 659-2908 sayılı yazısına istinaden ilgili kurum görüşlerine ilişkin; Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 01.12.2015 tarihli ve 
794-5422-45254 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2015 tarih ve E.68456 
sayılı yazısı, Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 22.12.2015 tarih ve 2767664 sayılı yazısı ile 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.02.2016 tarih ve 470 kayıt 
numaralı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Yunak İlçesi, Harunlar Mahallesi, Sivriarası Tepesi Nekropol Alanı ve Antik 
Taş Ocağı’nın 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle Müze Müdürlüğü uzman 
raporunda belirtildiği üzere, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının 
ekli krokide işaretlenerek koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, 
bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi 
Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 11 Ağustos 2016 – Sayı : 29798 

 

 
 7313/5/1-1 



11 Ağustos 2016 – Sayı : 29798 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  42.23/18 
Toplantı Tarihi ve No : 15.07.2016 - 170 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 15.07.2016 - 3797 KONYA 
Konya İli, Derbent İlçesi, Yassıören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan höyüğün 

tesciline ilişkin, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.04.2016 tarihli ve  
22850611-160.02-1698 sayılı yazısı ve ekleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2016 tarihli ve 50516134-622.03-449-2498-18911 sayılı 
yazısı, Konya Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü'nün 10.06.2016 tarihli ve E.140341 sayılı yazısı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2016 tarihli ve E.422066 sayılı yazısı ile Konya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.07.2016 gün ve 2895 
kayıt nolu rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Derbent İlçesi, Yassıören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan höyüğün 
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli 
haritada koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl 
içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 
Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  68.00/631 
Toplantı Tarihi ve No : 04.03.2016 - 158 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04.03.2016 - 3472 AKSARAY 
Aksaray İli, Merkez İlçesi, Genç Osman Köyü L32A1 pafta,148 ada;27-28-29-30-31-32-

33-34-35-36-37-38-39-40-41 numaralı parseller ile 168 ada; 3-4-5 numaralı parsellerde kalan 
kaya yerleşmesinin tesciline ilişkin, Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 
02.11.2015 tarihli ve 1610 sayılı başvurusu, Aksaray İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü'nün 13.01.2016 tarihli ve E.413 sayılı görüş yazısı, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.01.2016 tarihli ve E.401853 sayılı görüş yazısı 
ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
07.12.2015 tarihli ve 4681 kayıt numaralı rapor okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Genç Osman Köyü, L32A1 pafta,148 ada;27-28-29-30-31-32-
33-34-35-36-37-38-39-40-41 numaralı parseller ile 168 ada; 3-4-5 numaralı parsellerde yer alan 
kaya yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. ve 7.maddeleri doğrultusunda II.Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine,  tescil fişlerinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma 
Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 
Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  70.00/481 
Toplantı Tarihi ve No : 13.11.2015 - 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 13.11.2015 - 3267 KONYA 
Karaman İli, Madenşehir Köyü, Bıcığı Mevkii’ndeki Örenyeri’nin tesciline ilişkin 

Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.07.2015 tarih ve 1776 sayılı yazısı ile 
ilgili kurum görüşlerine ilişkin Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü’nün 03.08.2015 tarih ve 51836043-754-E.6954 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 18.08.2015 tarih ve 255068 sayılı yazısı, Konya Orman Bölge Müdürlüğü-
Karaman Orman İşletme Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarih ve 1732979 sayılı yazıları okundu, 
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karaman İli, Madenşehir Köyü, Bıcığı Mevkii’ndeki Ören yeri 2863 sayılı yasanın 
6.maddesinde belirtilen Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kapsamında I.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli harita ile 1/5000 ölçekli 
kadastral haritada işaretlenerek koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, sit fişinin 
onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte 
belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  70.00/489 
Toplantı Tarihi ve No : 11.03.2016 - 159 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 11.03.2016 - 3509 KONYA 
Karaman İli, Merkez İlçe, Çoğlu Köyü, Gökhöyük Mevkii'nde yer alan Höyüğün tescili 

istemine İlişkin, Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.11.2015 tarih ve 2530 
sayılı yazısı ile Karaman İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 18.01.2016 tarihli ve 223-1633 
sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2015 tarih ve E.68429 sayılı yazısı ile 
Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 08.02.2016 
tarihli ve 470 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karaman İli, Merkez İlçe, Çoğlu Köyü, Gökhöyük Mevkii'nde yer alan Höyüğün 
Karaman Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan raporda belirtildiği üzere III.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki haritada koordinatlandırıldığı 
şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar 
Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının 
uygulanmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1119 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek

Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta
Afrika Cumhuriyeti'nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurt
Dışına Gönderilmesi ve Hükümet Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek
Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Anayasanın 92’nci
Maddesi Uyarınca Hükümete Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9081 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/9091 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde
Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge
Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı
Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar

2016/9093 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının
Tespiti Hakkında Karar

2016/9094 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar

YÖNETMELİK
— Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33)

DÜZELTME: İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


