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YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUKLARI PİYASASINDA YETKİLENDİRME,

DENETLEME VE ORMAN BİTKİ PASAPORTU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; orman ağaç, ağaççık ve florasına

ait tohumlukları standartlara uygun olarak üreten, satışını yapan, gerçek veya tüzel kişilerin

yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve orman bitki pasaportuna ilişkin usul ve esasların belirlen-

mesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun

67 nci ve 103 üncü maddeleri, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş-

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında

Kanunun 2 nci, 7 nci ve 14/B maddeleri, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği,

Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü

ve 5 inci maddeleri ile 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 40 ıncı mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaç: Yetiştiği yerlere bakılmaksızın tabii olarak yetişen veya yetiştirilen, en az 8

metre ve daha yukarı boy yapabilen, kökü, gövdesi ve tepesi olan, yaşı ve çapı ne olursa olsun

yerli ve egzotik tür orijinli odunsu orman bitkilerini,

b) Ağaççık: Yetiştiği yerlere bakılmaksızın tabii olarak yetişen veya yetiştirilen, yan

dalların çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine

bir büyüme şekli gösteren, boyu 8 metreyi bulmayan, çapı ne olursa olsun uzun ömürlü, yerli

ve egzotik tür orijinli odunsu orman bitkilerini,
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c) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

ç) Fidan: Gerek tabii olarak yetişmiş gerekse generatif veya vejetatif yolla üretilmiş

kök ve gövdesi bulunan 1 ve 10 yaş arası olan iğne yapraklı, 1 ve 6 yaş arası olan yapraklı bit-

kileri,

d) Fidanlık: Ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidan-

lıkları,

e) Fidan üreticisi: Ticari olarak orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanları üreten,

işleyen gerçek veya tüzel kişileri,

f) Fidan yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak fidan üreticileri adına üretim yapan gerçek veya

tüzel kişileri,

g) Flora: Ağaç, ağaççık ve orman alt tabakasında yetişen, toprak muhafaza fonksiyo-

nunu icra eden, ormanların müşir bitkisi özelliğini taşıyan, tabii olarak veya emekle yetiştirilen,

gerektiğinde süs bitkileri olarak da kullanılabilen, orman ekosisteminin canlı unsuru, odunsu

ve otsu tür orman bitkilerini,

ğ) Gen koruma ormanı: Bir türün genetik çeşitliliğinin korunması amacıyla seçilen ve

yönetilen meşcereleri,

h) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ı) İlgili heyet: İlgili müdürlük personelinden en az iki orman mühendisinin katılımı ile

kurulan heyeti,

i) İlgili müdürlük: Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş müdürlükleri,

j) Kayıt sertifikası: Fidan üretici belgesi, tohum üretici belgesi, tohum bayi belgesi, to-

hum işleyici belgesi, tohumluk üretici belgesi olarak adlandırılan belgeleri,

k) Klon: Bir bireyden vejetatif olarak elde edilen bireyler grubunu,

l) Klon parkı: Islah materyalinin korunması, yapay dölleme çalışmalarının kolaylıkla

yapılması ve diğer bilimsel çalışmalara temel olması amacıyla aşılı fidanlardan oluşturulan

tesisleri,

m) Kontrol: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun doğ-

rulanması için, orman bitkisi tohumluk kontrolörlerine verilen yetki çerçevesinde gerçekleş-

tirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, numune alma, analiz gibi iş ve işlemleri,
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n) Meslek mensubu: Orman Mühendisi ünvanına haiz olup, 5531 sayılı Kanun çerçe-

vesinde serbest ormancılık bürosu ve/veya şirketini kurmakla ruhsatlandırılan kişiyi,

o) Orman bitkisi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait canlı bitkiler, yumrular, soğan-

sılar, soğanlar, rizomlar, yapraklı dallar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem

ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile tohumları,

ö) Orman bitki pasaportu: Bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını

gösteren, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumluklar için standart hale getirilmiş, usullere

uygun olarak hazırlanan, ilgili müdürlük veya ilgili müdürlükçe yetkilendirilenler tarafından

düzenlenen, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukların hareketi esnasında bulunduru-

lan belgeyi,

p) Orman bitkisi tohum bayisi: Orman ağaç, ağaççık ve florası tohumlarını pazarlamak

amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

r) Orman bitkisi tohum işleyicisi: Üreticilere ait orman florası tohumlarını belirlenen

standartlara göre fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirerek ekime ve/veya pazarlamaya uygun

hale getiren gerçek veya tüzel kişileri,

s) Orman bitkisi tohum üreticisi: Orman ağaç, ağaççık ve florası tohumlarını üreten

ithal veya ihraç eden, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişileri,

ş) Orman bitkisi tohum üretici belgesi: Orman bitkisi tohumu üreten, işleyen, depolayan

ve ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilere verilen ve her yıl yıllık denetim raporu doğrultusunda

vize edilen belgeyi,

t) Orman bitkisi tohumluğu: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitkilerinin çoğaltımı

için kullanılan tohum, yumru, fidan, çelik, doku, aşı materyali gibi generatif ve vejetatif bitki

kısımlarını,

u) Orman bitkisi tohumluk kontrolörü: Tohumluk belgelendirmelerine ilişkin kontrol

ve denetim yapan, numune alan ve belge düzenleyen, Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan

yetkilendirilmiş orman mühendisini veya yetkili meslek mensubunu,

ü) Orman bitkisi tohumluk üreticisi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukları

üretmek, işlemek, satışa hazırlamak ve dağıtmak üzere yetkilendirilen, fidan üreticisi, tohum

üreticisi, tohum işleyicisi ve tohum bayileri için istenen tüm şartları yerine getiren ve tüm do-

nanımları bulunduran gerçek veya tüzel kişileri,
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v) Ormancılık bürosu: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hüküm-

lerine göre kurulan, bu Yönetmelikteki işleri yapmakla yetkilendirilen serbest ormancılık veya

serbest yeminli ormancılık bürolarını, ortaklıklarını ve şirketlerini,

y) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

z) Ormancılık karantinası: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde ya-

yılmasını önlemek amacıyla, orman bitkisi tohumlukları, orman bitkisel ürünü ve diğer mad-

delerin denetim ve kontrol altına alınması ile yerinde ve zamanında imha edilmesini,

aa) Tohum: Meydana geldiği bitkinin tüm özelliklerini taşıyan, döllenme sonucu mey-

dana gelen ve yeni bir bitki oluşturma kapasitesi olan üretim materyalini,

bb) Tohum bahçesi: Seçilmiş klon veya bireylerle tesis edilen, istenmeyen kaynaklardan

polen erişiminin engellendiği veya en aza indirildiği, entansif bakım tedbirlerinin uygulandığı,

sık aralıklarla, bol ve kolay tohum üretimi sağlayacak şekilde yönetilen plantasyonları,

cc) Tohum meşceresi: Bulunduğu ekosistemde ekonomik önemi olan odun özellikleri

bakımından üstün özelliklere sahip ağaçlardan oluşması nedeniyle tohum kaynağı olarak seçilen

ve özel bir silvikültür planıyla işletilen meşcereleri,

çç) Tohum toplama sahası: Tohum meşceresi veya tohum bahçesi özelliklerine sahip

olmayan, belirli bir bölgede bulunan ve fidan üretimi için tohumları toplanan ağaçların bulun-

duğu alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Orman Bitkisi Tohumluk Üreticilerinin Yetkilendirilmesi ve Denetlenmesi

Fidan üretici belgesi verilmesine dair şartlar

MADDE 4 – (1) Fidan üreticisi olarak yetki almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,

aşağıdaki belgeleri Ek-1’de yer alan dilekçeye ekleyerek fidan üretim tesislerinin bulunduğu

yerdeki ilgili müdürlüğe başvurur;

a) Vergi kaydı levhası,

b) Ticaret sicil kaydı,

c) Fidan üretimi için 50 dekar ve üzeri araziye sahip işletmelerin en az bir meslek men-

subu çalıştırdığına dair sigorta bildirimi belgesi veya sahibinin meslek mensubu olduğuna dair

belge,

31 Temmuz 2016 – Sayı : 29787                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



ç) Fidan üretimi için 50 dekarın altındaki araziye sahip işletmelerin, fidanlığın tamamını

ayda en az iki kez ve tam gün kontrol etmek koşulu ile serbest ormancılık bürosundan danış-

manlık hizmeti aldığına ilişkin sözleşme veya sahibinin meslek mensubu olduğuna dair belge,

d) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde yazılı işletme sahiplerinin, 5531 sayılı Kanuna

göre Orman Mühendisleri Odasınca verilmiş vizeli ruhsat belgesi,

e) Fidan üretimi yapılacak arazinin geçerli sahiplilik belgesi veya en az beş yıllık kira-

landığına dair kira sözleşmesi.

(2) Çıplak köklü fidan üretimi için veya kaplı fidan üretimi için en az 2.0 dekar, sera

üretim için en az 200 m² yetiştirme alanı gereklidir.

Fidan üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Fidan üretici belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki yüküm-

lülükleri yerine getirmekle sorumludur:

a) Genel Müdürlükçe ve/veya ilgili müdürlükçe düzenlenecek eğitim ve toplantılara

katılmak,

b) Hizmet akdi ile çalıştırdıkları meslek mensuplarının sigorta bildirim cetvelini veya

danışmanlık hizmeti alınan serbest ormancılık bürosu ile yapılan sözleşmeyi denetimlerde ibraz

etmek,

c) Gerçekleştirdikleri üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını en az beş

yıl süreyle muhafaza etmek,

ç) Satışlarını, üretim yapılan yerlerde veya ilgili belediyenin gösterdiği satış alanlarında

ya da orman bitkisi tohumluk bayileri aracılığıyla yapmak,

d) Fidan üretim ve ticaretini bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapmak.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre fidan üretimini yapanlar, ürettikleri orman bitkisi

tohumluklarında zararlı organizma görülmesi durumunda yayılmaması için önlem almak ve

Orman Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Tohum üretici belgesi verilmesine dair şartlar ve donanım

MADDE 6 – (1) Tohum üreticisi olarak yetki almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,

aşağıdaki belgeleri Ek-1’de yer alan dilekçeye ekleyerek tohum üretim tesislerinin bulunduğu

yerdeki ilgili müdürlüğe başvurur;

a) Vergi kaydı levhası,
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b) Ticaret sicil kaydı,

c) Tohum üretilen bitki grubuna ait gerekli teknik bilgiler, faturalar veya üretime ait

izin belgeleri,

ç) Tohum üretimi için işletmelerin; en az bir meslek mensubunu hizmet akdi ile çalış-

tırdığına dair sigorta bildirimi belgesi ve/veya serbest ormancılık bürosundan danışmanlık hiz-

meti aldığına ilişkin sözleşme veya sahibinin meslek mensubu olduğuna dair belge,

d) Tohum işleme tesisi veya tohum işleyicisi ile hizmet alım sözleşmesi,

e) Yıllık kapasite raporu.

(2) Sertifikalı tohum üreticilerinin, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslara uygun aşa-

ğıdaki donanımlara sahip olması gerekir:

a) İşletme kapasitesine uygun tesis,

b) Tohum üretim kapasitesine uygun soğutma ünitesi veya depo,

c) Tohum üretimi yapılan türlere uygun numune alma alet ve ekipmanı,

ç) Çimlendirme dolabı,

d) Hassas terazi,

e) Nem tayin cihazı,

f) Çimlendirme kabı,

g) Tohum saklama kabı,

ğ) Şahit numune saklama deposu,

h) Diğer laboratuvar malzemeleri.

Tohum üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Tohum üretici belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki yüküm-

lülükleri yerine getirmekle sorumludur:

a) Genel Müdürlükçe ve/veya ilgili müdürlükçe düzenlenecek eğitim ve toplantılara

katılmak,

b) Hizmet akdi ile çalıştırdıkları meslek mensuplarının sigorta bildirim belgesini veya

danışmanlık hizmeti alınan serbest ormancılık bürosu ile yapılan sözleşmeyi denetimlerde ibraz

etmek,

c) Gerçekleştirdikleri tohum üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını en

az beş yıl muhafaza etmek,
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ç) Üretilen ve sarfedilen tohumlara ait şahit numuneleri en az bir yıl süre ile muhafaza

etmek,

d) Laboratuvar çalışmalarında Genel Müdürlükçe belirlenmiş yöntemleri kullanmak,

e) Tohum üretim ve ticaretini bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapmak.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tohum üretimini yapanlar, ürettikleri tohumluk-

larda zararlı organizma görülmesi durumunda yayılmaması için önlem almak ve Orman Genel

Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Tohum işleyici belgesi verilmesine dair şartlar ve donanım

MADDE 8 – (1) Sertifikalı tohum işleyicilerinin, Tohum İşleyici Belgesi alabilmeleri

için aşağıdaki donanımlara sahip olduklarını kanıtlayıcı belgeleri Ek-1’de yer alan dilekçe ile

ilgili müdürlüğe başvurması gerekir;

a) Tohum işleme ve işletme kapasitesine uygun tesis,

b) Tohum eleme ekipmanları,

c) Hassas terazi,

ç) Çimlendirme kabı ve dolabı,

d) Tohum saklama kabı,

e) Serbest ormancılık bürosunca düzenlenmiş yıllık kapasite raporu.

Fidan ve tohum üretici belgesi verilmesine dair şartlar ve donanım

MADDE 9 – (1) Hem fidan hem de tohum üreticisi olarak yetki almak isteyen gerçek

veya tüzel kişiler, fidan ve tohum üreticisi belgesi verilmesine dair şartlara uymak ve dona-

nımları bulundurmak zorundadır. 4 üncü ve 6 ncı maddelerde belirtilen belgelerin ekleneceği

Ek-1’de yer alan dilekçe ile üretim tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe başvurur.

(2) İlgili müdürlük de 4 üncü ve 6 ncı maddelerde belirtilen esaslara uygunluğu tespit

edilen başvuru sahiplerine tohum ve fidan üretici belgesi düzenler.

(3) Bu işletmelerin denetlenmesi 13 üncü maddede belirtilen esaslara göre ayrı ayrı ya-

pılır.

Tohum bayi belgesi verilmesine dair şartlar ve donanım

MADDE 10 – (1) Tohum bayisi olarak yetki almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,

aşağıdaki belgeleri Ek-1’de yer alan dilekçeye ekleyerek tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili

müdürlüğe başvurur;

a) Vergi kaydı levhası,
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b) Ticaret veya esnaf ve sanatkarlar sicil kaydı,

c) Meslek mensubu çalıştırdığına dair hizmet akdi sözleşmesi ile sigorta bildirim bel-

gesini veya sahibinin meslek mensubu olduğuna dair belge,

ç) Bayilik yapılacak yerin ve deponun açık adresi.

(2) Tohum bayilerinin Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslara uygun aşağıdaki dona-

nımlara sahip olması gerekir;

a) Satış kapasitesine uygun soğutma ünitesi, depo ve satış yeri,

b) Satış yerinde ve depoda tohumlukların muhafaza edilmesine uygun raf sistemi.

Tohum bayisinin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Tohum bayi belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki yükümlü-

lükleri yerine getirmekle sorumludur;

a) Genel Müdürlükçe ve/veya ilgili müdürlükçe düzenlenecek eğitim ve toplantılara

katılmak,

b) Hizmet akdi ile çalıştırdıkları meslek mensuplarının sigorta bildirim belgesini veya

sahibinin meslek mensubu olduğuna dair vizeli ruhsat belgesini denetimlerde ibraz etmek,

c) Kayıt altına alınmış türlere ait sertifikalı, etiketli, standart tohumlukları satmak,

ç) 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Ma-

teryallerinin Ticareti Yönetmeliğinin (1999/105/Ec) 11 inci maddesindeki bilgileri içermeyen

yerli ya da ithal tohumlukları satmamak,

d) Satışını yaptığı tohumlara ait sertifikasyon, analiz ve pazarlama belgelerini en az beş

yıl muhafaza etmek,

e) Tohumlukların orijinal ambalajlarını bozmamak ve açık olarak satmamak,

f) Denetim amacıyla gelen tohumluk kontrolörlerine gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak,

g) Denetim amacıyla gelen tohumluk kontrolörlere istenilen çeşit ve miktarda tohumluk

numunesi vermek,

ğ) Bayilik izin belgelerini her yıl vize ettirmeden tohum satışı yapmamak,

h) Tohum üretim ve ticaretini bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapmak.

Fidan üretici, tohum üretici, tohum işleyici, tohum bayi veya orman bitkisi tohumluk

üretici belgesi düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Fidan üretici, tohum üretici, tohum işleyici, tohum bayi veya tohum-

luk üretici belgesi almak için başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin belge ve donanımları

ilgili heyetçe yerinde incelenerek bir rapor düzenlenir.
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(2) Yapılan incelemede eksiklikler tespit edilmesi halinde, giderilmesi için 30 günlük

süre verilir. Bu sürenin sonunda ilgili heyetçe tekrar yerinde tespitler yapılır. Eksikliklerin gi-

derilmemesi halinde başvuru reddedilir.

(3) Yapılan incelemede herhangi bir eksikliği bulunmayan ya da eksikliklerini gideren

gerçek ya da tüzel kişiler birinci fıkrada sayılan belgeleri almaya hak kazanır. Beş yıl süreli

belge verilmesi için ilgili heyetçe rapor düzenlenerek onay için ilgili müdürlüğe gönderilir. Bu

rapora dayanarak birinci fıkradaki belgeleri almaya hak kazanan tohumluk üretici ve satıcıları

Ek-2’deki taahhütnameyi imzaladıktan sonra Ek-3’teki kayıt sertifikası üç nüsha olarak dü-

zenlenir. Bu belgelerin bir nüshası ilgili müdürlükte, bir nüshası Genel Müdürlükte muhafaza

edilir ve bir nüshası da üreticiye verilir.

(4) Tohumluk üretici belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; fidan üretici, to-

hum üretici, tohum işleyici ve tohum bayii belgeleri almak için gereken şartları yerine getirmek

ve bunlardan istenen tüm tesis ve donanımları bulundurmak zorundadır.

Fidan üreticilerinin, tohum üreticilerinin, tohum işleyicilerinin, tohum bayilerinin

veya orman bitkisi tohumluk üreticilerinin denetlenmesi

MADDE 13 – (1) Fidan üreticileri, tohum üreticileri, tohum işleyicileri, tohum bayileri

veya tohumluk üreticileri her yıl ilgili müdürlük tarafından en az bir defa denetlenir veya serbest

yeminli ormancılık bürolarına denetlettirilebilir. Denetimlerde Ek-4’teki denetim formu kul-

lanılır. Denetim formları üç nüsha düzenlenir birinci nüshası ilgiliye verilir. İkinci nüshası ilgili

müdürlüğe gönderilir. Üçüncü nüshası da denetleyende kalır. Denetimde, bu Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

(2) Denetimler sonucunda, fidan üretici, tohum üretici, tohum işleyici, tohum bayi veya

tohumluk üreticilerinin, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edil-

mesi halinde ilgili müdürlükçe eksiklikler ilgililere bildirilir. Eksikliklerin tamamlanması için

otuz günlük süre verilir. Bu süre sonunda yapılan denetimde, eksikliklerin devamı durumunda

ilgiliye ait belge iptal edilir. Belgenin iptal edildiği ilgiliye tebliğ edilerek Orman Genel Mü-

dürlüğü internet sayfasında yayımlanır.

(3) Fidan üreticisi, tohum üreticisi, tohum işleyicisi veya tohumluk bayisi belgesinin

geçerlilik süresi içerisinde her yıl yapılan denetimde bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen

şartları devam ettiren gerçek ve tüzel kişilerin belgeleri vize edilir.
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(4) Kayıtlı üreticiler, işleyici ve bayiler denetim elemanlarına orman bitki tohumlukla-

rına ilişkin her türlü belge ve kayıtları temin eder, denetim elemanlarına görevlerini yapabil-

meleri için gerekli kolaylıkları sağlar. Aykırı davrananların belgeleri denetim elemanlarınca

düzenlenen rapora bağlı olarak ilgili müdürlükçe iptal edilebilir.

(5) İlgili müdürlük, ihraç edilen herhangi bir orman bitki tohumluğuna ilişkin satıcı ta-

rafından yanlış bilgi verildiğini tespit ederse, Orman Genel Müdürlüğüne doğru bilgileri gön-

derir. Orman Genel Müdürlüğü, alıcıyı ve ihracat yapılmışsa tohumluğun gönderildiği ülkenin

yetkili birimini uyarır ve doğru bilgileri gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alt Birliklere Üyelik ve Meslek Mensubu Çalıştırılması

Alt birliklere üyelik

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yetkilendirilerek belgelen-

dirilen gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet alanı ile ilgili 5553 sayılı Kanunun 17 nci maddesine

göre ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır.

(2) Denetimlerde alt birliğe üyeliğini gösteren belgeyi ibraz etmeyen gerçek veya tüzel

kişilere, eksikliğin giderilmesi amacıyla otuz günlük ek süre verilir. Bu sürede de üyelik bel-

gesini ibraz etmemesi halinde belgeleri iptal edilir.

(3) Orman Genel Müdürlüğüne bağlı fidanlıklar alt birliklere üye olma şartından mu-

aftır.

Meslek mensuplarının çalışma ve çalıştırılması ile ilgili hususlar

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ormancılık bürolarından danışmanlık

hizmeti alınarak çalışacak meslek mensupları, fidanlığın tamamını ayda en az iki kez ve tam

gün kontrol etmek koşulu ile en fazla on üreticiye danışmanlık hizmeti verebilir. Fidanlıklarda

yapılan iş ve işlemleri rapor veya tutanak ile belgelendirmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tohumluk Üreticilerinin Orman Bitki Pasaport İşlemleri

Tohumluk üreticilerinin orman bitki pasaport sisteminde kayıt altına alınması

MADDE 16 – (1) Ek-5’te listelenmiş olan tohumlukların üretimini, satışını ve depola-

masını yapacak özel sektör tohumluk üreticileri, Orman Genel Müdürlüğü orman bitki pasaport

sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.
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(2) İlgili müdürlüğe tohumluk üretici belgesiyle başvuruda bulunan özel sektör tohum-

luk üreticileri, aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde kayıt altına alınır ve kayıt numarası

verilir:

a) Tohumluk üreticileri, durumunu özetleyen bir dilekçe (Ek-6) ile ilgili müdürlüğe mü-

racaat eder. Dilekçeye üretici belgesini ekler.

b) Üretim yerlerinde veya sahalarında üretilen veya ticareti yapılan orman bitki türü

tohumluklarına ait sertifika veya bitki pasaportu ilgili müdürlükçe kontrol edilir. Sertifika veya

bitki pasaportu olmayan tohumluklara ait eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilir.

c) Kayıt öncesinde üretim yerlerinde veya sahalarında tohumluk kontrolörlerince orman

bitki sağlığı kontrolleri gerçekleştirilir. Üretim yerlerinde veya yakınlarında gözleme dayalı

kontroller yapılır. Toprakta yaşayan ormancılık karantinasına tabi zararlı organizmaların tespiti

amacıyla mevzuata uygun olarak üretim yerinden toprak ve/veya üretim harcı örneği alınır.

Gerekli hallerde alandan veya civardan bitki örnekleri alınır. Alınan örnekler etiketlenerek ana-

liz için Orman Fakülteleri, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri diğer Bakanlıklara

ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı laboratuvarlar ile akredite olmuş özel laboratuvarlara

gönderilir. Herhangi bir eksikliğe rastlanılmaması ve analiz sonuçlarının temiz çıkması duru-

munda kayıt işlemi gerçekleştirilerek tohumluk üreticisine bir kayıt numarası verilir.

ç) Sorumlu meslek mensubunun; 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlandırılmış orman mü-

hendisi olup olmadığı kontrol edilir.

d) Tohumluk üreticilerinin faaliyet yeri, üretim yeri, şekli ve deseninde değişiklik ya-

pılacaksa, ilgili müdürlüğe bildirilerek yeni durum ile ilgili gerekli kontroller yapılır.

Orman bitki pasaportu sistemine kayıtlı tohumluk üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 17 – (1) Kayıtlı orman bitkisi tohumluk üreticileri aşağıda belirtilen sorum-

lulukları yerine getirirler;

a) Ek-5’te listelenmiş olan tohumlukların yetiştirildiği, üretildiği, depolandığı, saklan-

dığı ya da başka şekillerde bulunduğu yerlerin tesis kullanım planını tutmak,

b) Tohumluk alımı, satımı ve üretimi ile ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları en az beş

yıl süreyle saklamak,
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c) İlgili müdürlük ile tohumlukların üretimi ve sağlığı konularında görüşmeleri yürüt-

mek üzere, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı bir meslek mensubu olarak yetkili orman mühen-

disini görevlendirmek,

ç) Sertifikası olmayan tohumlukları, üretim ve ticari faaliyetlerde kullanmamak,

d) Satın alınan tohumlukların orman bitki pasaportları ile sonradan düzenlenen orman

bitki pasaportlarına ait bilgi ve belgeleri en az beş yıl süreyle saklamak,

e) Tohumlukların yıllık üretim durumlarını veya değişikliklerini ilgili müdürlüğe bil-

dirmek,

f) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan tebliğ, tamim ve yönergeler çerçevesinde ge-

rektiğinde ve belirlenen zamanlarda gözlem ve muayene yapmak,

g) Orman bitkisi tohumluklarının alımı satımı ve üretim aşamalarında meydana gelen

hastalıklarla ilgili kayıtları tutmak ve hastalığı zamanında orman idaresine bildirmek.

Orman bitkisi tohumluklarının yurtiçi hareketleri

MADDE 18 – (1) Ek-5’te listelenmiş tohumluklar bitki pasaportu ile hareket etmek

zorundadır.

(2) Ek-7’de listelenmiş olan zararlı organizmaların hareketi yasaktır.

(3) Ek-8’de listelenmiş olan zararlı organizmalarla bulaşık tohumlukların hareketi ya-

saktır.

(4) Ek-9’da yer alan özel şartların sağlanmaması durumunda tohumlukların hareketi

yasaktır.

Orman bitki pasaportu

MADDE 19 – (1) Orman bitki pasaportu yalnızca bir etiketten ve/veya bir belgeden

ve/veya bir etiketle birlikte buna eşlik eden fatura ve dokümanlardan ibaret olabilir.

(2) Orman bitki pasaportu yalnızca bir etiketten ve/veya bir belgeden ibaret ise aşağı-

daki bilgileri içermek zorundadır;

a) “Orman Bitki Pasaportu” ibaresi,

b) Ülke kodu (TR),

c) Sorumlu resmi kurum veya ayırt edici kodu,

ç) Kayıt numarası,

d) Transfer bölgesi kodu,
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e) Seri numarası,

f) Türkçe ve latince adı,

g) Ürün miktarı,

ğ) Orijini,

h) İkame pasaport (RP) orijinal pasaport yeniden düzenlenmiş ise menşei kayıt numarası,

ı) Orman bitki türü tohumlukları, tohum ise olgunlaşma yılı, fidan ve çelik ise yaşı, tipi

ile kök kesimi, şaşırtma ve kaplı olup olmama durumları,

i) Ulusal kayıt numarası kategorisine göre renklendirilmemişse, kategorisi.

(3) Orman bitki pasaportu, bir etiket ya da bir belgeyle birlikte buna eşlik eden fatura,

irsaliye gibi dokümanlardan ibaret ise;

a) Etiket üzerinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilerden en az ilk onunun bulunması,

b) Etiket ya da belgeye eşlik eden dokümanda ikinci fıkrada belirtilen bilgilerin tümü-

nün yer alması,

zorunludur.

(4) Orman bitki pasaportu bir sevkiyatın en küçük birimini temsil eden bitkilere, am-

balajlarına veya bunları taşıyan araca iliştirilir.

(5) Orman bitki pasaportunun tekrar kullanılması yasaktır.

(6) Yırtık, tasdikli olmayan değişiklikler içeren, yanlış yazılan ve okunamayan, bilgileri

eksik olan, çevre şartlarından dolayı yıpranan veya dikkatsizce yazılan pasaportlar geçersizdir.

(7) Orman bitki pasaportu tamamen büyük harflerle barkot sistemi ile doldurulur.

Orman bitki pasaportlarının basılması, muhafazası ve düzenlenmesi

MADDE 20 – (1) Orman bitki türü tohumlukları üreticilerine ait orman bitki pasapor-

tunun basımı ve/veya muhafazası, ilgili müdürlükçe veya ilgili müdürlükçe yetkilendirilen to-

humluk üreticileri tarafından yapılır.

(2) Ek-5’te listelenmiş olan tohumlukların orman bitki pasaportu basma işlemi tohum-

luk üreticisinin aşağıdaki şartları sağlaması ve ilgili müdürlüğe başvurusu üzerine gerçekleş-

tirilir;

a) Kayıt altına alınan tohumluk üreticilerine ait tohumluklar ilgili müdürlükçe bu Yö-

netmeliğe uygun olacak şekilde kontrol edilir; bu tohumluklar Ek-7 ve Ek-8’de listelenmiş

olan zararlı organizmalardan ari olmak zorundadır. Ek-9’da yer alan tohumluklar için aranan

özel şartların yerine getirilmesi durumunda bitki pasaportu düzenlenir.
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(3) Kayıtlı orman bitkisi tohumluk üreticileri orman bitki pasaportu basma yetkisi için

faaliyet gösterdiği yerdeki ilgili müdürlüğe müracaatta bulunurlar. İlgili müdürlük yerinde yap-

tığı denetim sonucunda, ortaya konulmuş olan kontroller sonucunda Ek-5’te listelenmiş olan

tohumluklar, Ek-7 ve Ek-8’de listelenmiş olan zararlı organizmalardan ari ise ve Ek-9’da be-

lirtilmiş olan özel şartlar yerine getirilmiş ise orman bitki pasaportu basma ve/veya düzenleme

yetkisi verir. Yetkilendirme bir yıl süre ile geçerlidir.

(4) Ek-5’te yer alan tohumluklar ithal edilmiş ise; orman bitki pasaportu, ilgili müdür-

lükçe veya yetkilendirilen tohumluk üreticisince ithalat işlemi gerçekleştikten sonra düzenlenir.

İkame orman bitki pasaportu

MADDE 21 – (1) Orman bitki pasaportuna konu tohumlukların bölünmesi veya bir-

leştirilmesi durumunda ikame orman bitki pasaportu düzenlenir.

(2) İkame orman bitki pasaportu, kayıt altına alınan yetkili tohumluk üreticisinin baş-

vurusu üzerine, ilgili müdürlükçe veya orman bitki pasaportu basımına yetkili olan tohumluk

üreticileri tarafından düzenlenir.

(3) İkame orman bitki pasaportu için başvuruda bulunan tohumluk üreticileri kaç ikame

pasaportu ihtiyaç duyduklarını, tohumlukların geldiği ve gönderilmesi planlanan yerleri ilgili

müdürlüğe bildirir.

Kontroller

MADDE 22 – (1) Kayıtların kontrolü;

a) Kayıtlı tohumluk üreticilerinin belgeleri yılda en az bir defa kontrol edilir,

b) Tohumluk üreticilerinin, kayıt ve orman bitki pasaportu ile ilgili saklamak zorunda

olduğu belgeler kontrol edilir,

c) Üretilen veya ticareti yapılan tohumluklar ile ilgili kayıtlar kontrol edilir,

ç) Tohumluk üreticilerinin; listelenmiş zararlı organizmaların iç kontrollerinin yapılıp

yapılmadığı ve zararlı organizma görülmesi durumunda görüldüğü tarih ile bununla ilgili alınan

önlemler ve uygulamalar ile ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı kontrol edilir,

d) Ek-5’te listelenen tohumlukların sevkiyatında geçerli bir orman bitki pasaportunun

kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.
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(2) Arazi kontrolü, uygun dönemde ve yılda en az bir kez olmak üzere aşağıdaki işlem-

ler yapılır;

a) Tohumluk üreticilerinin temin edeceği arazi haritası ile ekili ve dikili ürünlerin da-

ğılımı ve bunların hangilerinin kontrole veya orman bitki pasaportuna ihtiyaç olduğu belirlenir.

Bu bilgiler doğrultusunda tohumluk kontrolleri yapılır,

b) Ek-5’te listeli tohumluklar ile çevrede konukçu olabilecek tüm bitkiler zararlı orga-

nizma semptomları yönüyle kontrol edilir,

c) Kontrollerde zararlı organizma şüphesi olduğunda ve özel şartların yerine getirilmesi

amacıyla numune alınır ve analiz için ilgili laboratuvara gönderilir,

ç) Arazi kontrolü sonucunda Ek-4’teki yıllık denetim formu iki nüsha düzenlenir. Dü-

zenlenen yıllık denetim formunun bir nüshası yetkili tohumluk üreticilerine verilir, bir nüshası

da ilgili müdürlükte kalır.

Önlemler

MADDE 23 – (1) Yapılan resmi kontroller veya gözleme dayalı kontroller esnasında

herhangi bir zararlı organizma belirtisine rastlanması durumunda yetkili tohumluk üreticileri,

ilgili müdürlükçe ön görülen önlemleri alır. Gerektiğinde zararlı organizmaların teşhisi için to-

humluk kontrolörü tarafından numune alınarak Orman Fakülteleri, Orman Araştırma Enstitüsü

Müdürlükleri diğer Bakanlıklara ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı laboratuvarlar ile ak-

redite olmuş özel laboratuvarlara gönderilir.

(2) Zararlı organizma ile bulaşık olduğu tespit edilen tohumluklara, masrafı sahibine

ait olmak üzere gerekli bitki sağlığı önlemleri uygulanır. Uygulanan önlemler sonucunda zararlı

organizma yayılma riski ortadan kalktığında bitki pasaportu ile nakline ilgili müdürlük izin ve-

rebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük, İlgili Müdürlük, Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörlerinin

Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları

MADDE 24 – (1) Genel Müdürlük;

a) Orman bitkisi tohumluk üreticileri kayıt sistemini hazırlar,
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b) İzleme programlarını hazırlar,

c) Eğitim, yayım ve benzeri faaliyetleri yürütür,

ç) Orman bitki pasaportu sistemi ile tohumluk üreticilerinin kayıt altına alınması için

ilgili birimleri yetkilendirir,

d) Orman bitki pasaportu ve tohumluk üreticileri kayıt sistemleri arasında uygulama

birlikteliği sağlar,

e) Gerekli durumlarda; inceleme, araştırma ve uygulama programları hazırlar,

f) Tüm verilerin, dokümanların ve elektronik veritabanı arşivinin güvenliğini yürürlük-

teki mevzuat hükümlerine göre sağlar,

g) Orman bitkisi tohumluk üreticileri tarafından yapılacak gözlem ve muayenede kul-

lanılmak üzere tebliğ, tamim ve yönergeler hazırlar,

ğ) Tohumluk üretimi, bitki sağlığı ve belgelendirme konularında seminerler düzenler.

Seminerlerde başarılı olan personele tohumluk kontrolör belgesi verir, tohumluk kontrolorü

olarak görevlendirir.

İlgili müdürlüğün görev ve sorumlulukları

MADDE 25 – (1) İlgili müdürlük;

a) Tohumluk üreticilerinin kimlik, üretim yeri, üretim parseli, üretim deseni ve işlet-

meye ilişkin diğer bilgilerini kayıt sistemine girer veya girilmesini sağlar,

b) Kayıt altına alınacak yerlere ait verilerle ilgili, yerinde kontrol yapar,

c) Kayıt altına alınan yerlerin yıllık kontrol planlarını hazırlar,

ç) Kayıt altına alınan tohumluk üreticilerine; belirli dönemlerde orman bitki pasaportu,

orman bitki sağlığı ve bunların uygulamalarındaki değişiklikler ile ilgili konularda eğitim verir,

d) Yapılan çalışmalarla ilgili Genel Müdürlüğe düzenli bilgi akışı sağlar,

e) Yeni bir zararlı organizma tespit edildiğinde gerekli inceleme, araştırma ve uygulama

programı hazırlanması için Genel Müdürlüğün ilgili birimine bildirimde bulunur,

f) Orman bitki pasaportu düzenler ve basar,

g) Yapılan denetimler sonucu uygun görülen yetkili tohumluk üreticilerine bitki pasa-

portu düzenleme ve basma yetkisi verir,

ğ) Tohumluk kontrolörlerinin iyi bir kontrol yapabilmeleri için gerekli ekipman ve mal-

zemeleri temin eder,
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h) Yapılan denetimlere dayanarak tohumluklar için kısıtlamalar getirir, bitki pasapor-

tunun geçerli olduğu bölgeleri belirler, ikame bitki pasaportunun düzenlenme şartlarını belirler,

ı) Karantina etmenli, hastalıklı orman bitki ve tohumlukları Genel Müdürlüğe bildirir.

Orman bitkisi tohumluk kontrolörlerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 26 – (1) Tohumluk kontrolörleri; tohumlukların üretildiği tohum meşçeresi,

gen koruma ormanı, tohum bahçesi, klon parkı, tohum toplama sahası, orman fidanlıkları ile

tohum ve fidan ticareti yapılan ve depolanan yerlerde kontroller yapar.

(2) Tohumluk kontrolörleri, tohumluk üreticilerini kayıt altına almak için;

a) Başvuru sırasında, tohumluk üreticilerinden orman bitkisi tohumluk üretim sahasının

şemasını veya haritasını alır ve kayıt tutar, sunulan belgeler üzerinde yer alan bilgilerin doğ-

ruluğunu kontrol eder,

b) Orman bitki sağlığı kontrollerini arazide yapar, laboratuvar testleri için numune alır,

c) Orman bitkisi tohumluk üreticilerini yükümlülükleri ve bitki sağlığı koşulları hak-

kında bilgilendirir,

ç) Kontrol edilen verileri veri tabanına aktarır ve saklar, belgelerin saklandığı dosya il-

gili müdürlükte arşivlenir, bir nüsha ise yetkili tohumluk üreticisinde bulunur,

d) Kayıt numarası verir ve kayıt numarasının üzerinde yazılı olduğu bir kayıt sertifikası

düzenler.

(3) Tohumluk kontrolörleri, tohumluk üreticisini bitki sağlığı açısından denetlemek

için;

a) Orman bitki sağlığı kontrolünü, yöresel olarak en doğru zamanda ve yılda en az bir

kez yapar,

b) Orman bitki sağlığı kontrolünü üretim sahasında gerçekleştirir,

c) Tohumluk üreticileri hakkındaki verileri kaydeder,

ç) Belli bitkiler ile alakalı olan zararlı organizmalar hakkında bilgi edinir,

d) Korunan bölgelerle ilgili uygulama bilgisi verir ve prosedürü anlatır.

(4) Tohumluk kontrolörleri uygulama işlemlerinin kontrolü için;

a) Yılda en az bir kez doküman kontrolü yapar,

b) Kullanılan bitki koruma ürünleri ve miktarlarını kontrol eder,
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c) Yetkilendirme öncesi, tohumluk üreticisinin onay için getireceği bitki pasaportu ör-

neklerini inceler,

ç) Yetkili tohumluk üreticisinin faaliyetleri, orman bitki sağlığı şartları ile uyumlu ise

bitki pasaportu basma yetkisi için ilgili müdürlüğe öneride bulunur,

d) Yetkili tohumluk üreticisinin kaç adet orman bitki pasaportu bastığını, ne kadarının

kullanıldığını, satılan bitki sayısı ile kıyaslamak suretiyle kontrol eder,

e) Üretim sahasında, satış merkezlerinde, dağıtım noktalarında ve diğer noktalardaki

orman bitki pasaportu doğruluğunu kontrol eder,

f) Orman bitki pasaportunun uygun materyalden yapılıp yapılmadığını, standartlara uy-

gun olup olmadığını ve sevk edilen ürüne iliştirilip iliştirilmediğini kontrol eder, tekrar kulla-

nımını önler,

g) İkame bitki pasaportu basılması için dokümanları ve bitkileri kontrol eder.

(5) Tohumluk kontrolörleri, orman bitki sağlığı tedbirlerini uygulamak için;

a) Zararlı organizma şüphesi varsa laboratuvar testleri için numune alır,

b) Eğer laboratuvar testleri pozitif ise, Genel Müdürlüğün ilgili birimine ve alınması

gereken bitki sağlığı tedbirler için yetkili tohumluk üreticisine yazılı bildirimde bulunur,

c) Bulaşık olan orman bitkisi ve tohumluklarının imha edilmesini isteyebilir,

ç) Düzenli aralıklarla tohumluk üretim sahasında kontrol yapar,

d) Orman bitki pasaportu kullanımının durdurulmasını isteyebilir,

e) Bulaşma kaynağını tespit edebilmek için izleme yapar,

f) Çevredeki alanlardaki üretim, bulaşık olan sahadaki üretim ile ilgili ise, buralarda da

gerekli kontrolleri yapar,

g) Bulaşık olan fidan ve/veya tohum üretiminin yapıldığı sahanın, yakınlarındaki fidan

ve/veya tohum üretim yerlerinde gerekli kontrolleri yapar,

ğ) Bulaşık olan orman bitki ve tohumlarının yakın çevresinde yetişen konukçu bitkilerin

imha edilmesini isteyebilir,

h) Karantina süresi dolduktan sonra eğer tüm tarif edilen tedbirler alınmışsa bitki sağlığı

kontrollerini yapar ve laboratuvar testleri için numune alır,

ı) Eğer orman bitki sağlığı kontrolleri ve laboratuvar testlerinin sonuçları negatif ise;

bitki pasaportu kullanımı ile ilgili müdürlüğe önerilerde bulunur.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek belgelerde yer alan bilgi

ve beyanlardan imzası bulunan orman mühendisi unvanlı meslek mensubu ile belge sahibi bir-

likte sorumludur.

İstisnalar

MADDE 28 – (1) Kendi ihtiyacı için tohumluk üretimi yapan ve ticari bir amaç güt-

meyenler bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır.

(2) Orman fidanlık müdürlükleriyle veya orman işletme müdürlükleriyle sözleşme im-

zalayarak alım garantili fidan üreten özel veya tüzel kişilerin sözleşme kapsamındaki fidanları

için tohumluk üretici veya satıcı belgesi alma zorunluluğu yoktur.

İdari yaptırımlar

MADDE 29 – (1) Üretici veya satıcı kayıtlarını yaptırmayanlar ile menşe şahadetna-

mesi veya sertifikası olmayan orman bitki türü tohumluğu üretenler, işleyenler ve ticaretini ya-

panlar hakkında 6831 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde belirtilen idari yaptırımlar orman

işletme şefleri tarafından uygulanır. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içe-

risinde ödenir.

Ücretler

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilecek olan belgelerin ücretleri Genel Mü-

dürlükçe her yıl Ocak ayında belirlenir. Belge almaya hak kazananlar, belge ücretlerini Orman

Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili hesabına yatırırlar.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tohumluk

üretici belgeleri almış olanlar en geç bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorun-

dadır. Tohumluk üretici belgesinin süresi dolmadan yenilenmesi halinde ücret alınmaz.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/34)

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:2015/32) 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: T.C. Ekonomi Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

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.
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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: 2004/21) ile “motosiklet dış

lastikleri”nin Çin Tayvanı menşeli olanlarında CIF Bedelin %6’sı; Vietnam menşeli olanlarında

ise CIF bedelin %29’u oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Aynı

Tebliğ kapsamında “motosiklet iç lastikleri”nin Çin Tayvanı menşeli olanlarında CIF bedelin

%21’i; Vietnam menşeli olanlarında ise CIF bedelin %49’u oranlarında dampinge karşı kesin

önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemin 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 uzatılmıştır.

(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 önlemin

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 önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devamı veya yeniden

meydana gelmesi ihtimalini doğuracağı iddiasıyla yerli üretici Anlaş firması tarafından yapılan

başvuru üzerine, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız

Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/32) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince iletilen bilgi ve bel-

gelerin incelenmesi neticesinde, şikâyetçi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çer-

çevesinde 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 soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara

iletilebilmesini teminen Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliğine ve Taipei Ekonomik ve Kültür

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.
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(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve

gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Kendilerine ithalatçı soru formu iletilen firmaların iki tanesinden cevap alınmıştır.

(6) Üretici/ihracatçı soru formuna ilişkin olarak hiçbir firmadan 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; 22-23/6/2016 tarihlerinde soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikle-

ri/Misyonları ile soruşturma sırasında görüş bildiren taraflara iletilmiştir.

(8) İlgili tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler in-

celenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında somut, nesnel ve tevsik edilebilir 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) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı 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, 4013.90.00.00.11 GTİP altında yer alan

“motosiklet iç lastiği” ile 4011.40 GTP altında yer alan “motosiklet dış lastiği”dir.

(2) Motosiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karı-

şımdan oluşan hamura sırt lastiği çekimi (extrusion), topuk teli imali, beze kauçuk kaplama ve

eğik kesme ile yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben iç ve dış boyama ile pişirme uy-

gulanarak; motosiklet iç lastiği ise, butil kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karı-

şımdan oluşan hamura sırasıyla süzme, lastik çekim, boya, kesme, sübap çakma, ekleme uçların

ek yersiz birleştirilmesi, pişim, şişirme, aksesuar takımı ve vakum işlemleri uygulanarak imal

edilmektedir.

(3) Yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünler ile soruşturma konusu ülke menşeli

ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır.

Bu soruşturmada ise, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünler ile soruşturma konusu ülkeden
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ithal edilen önleme konu ürünlerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları,

dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açı-

sından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte

bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde

benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(4) Motosiklet iç ve dış lastiklerinin jant üzerinde takılı olarak ithal edilmesi suretiyle

önlemin etkisinin azaltıldığına ilişkin görüşler 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/34)

ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması sırasında alınmış, bahse konu soruşturma

kapsamında bu görüşler incelenmiş ve soruşturma konusu ürün kapsamına jant üzerine takılan

motosiklet iç ve dış lastiklerinin de alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup, işbu so-

ruşturma neticesinde söz konusu ürünler önlem kapsamına alınmıştır.

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

olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTP, GTİP ve karşılığı

eşya tanımıdır.

(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında

ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teş-

kil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten

kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel

olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeniden damping

marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak

dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 11 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulan-

madığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve muhtemel dampinge konu ithalatın sevi-

yesini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturmada önleme konu ülkelerden yapılan soruşturma konusu

ürünlerin ithalatlarında CIF ithalat değerinin %6’sı ile %50’si arasında değişen oranlarda dam-

ping marjları tespit edilmiştir.

31 Temmuz 2016 – Sayı : 29787                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 135



BEŞİNCİ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte ol-

duğu dönemde, yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde

zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve

muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile yerli üretim dalının eko-

nomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2012-2014 dönemi verileri dik-

kate alınmıştır.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkelerden yapılan

ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 13 – (1) Motosiklet iç lastiği ürününün 2012-2014 döneminde tüm ülkelerden

gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012’de 939.167 adet olan ithalatın, 2013 yılında

1.277.214 adete yükseldiği, 2014 yılında ise 1.050.295 adete gerilediği görülmektedir. 2012

yılında 1,59 ABD doları/adet olan birim fiyatın, 2013 ve 2014 yıllarında azalarak 1,53 ABD

doları/adet ve 1,44 ABD doları/adet olduğu görülmektedir.

(2) Motosiklet dış lastiği ürününün 2012-2014 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen

ithalat rakamları incelendiğinde 2012’de 557.300 adet olan ithalatın, 2013 yılında 607.018

adete yükseldiği, 2014 yılında ise 527.865 adete gerilediği görülmektedir. 2012 yılında 12,13

ABD doları/adet olan birim fiyatın, 2013 yılında azalarak 11,65 ABD doları/adete gerilediği,

2014 yılında ise 13,55 ABD doları/adete yükseldiği görülmektedir.

Soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalat ve fiyatları

MADDE 14 – (1) Motosiklet iç lastiğinin Çin Tayvanı’ndan gerçekleştirilen ithalatı

incelendiğinde, ithalatın 2012 yılında 2.500 adetten, 2013 yılında 500 adete gerilediği, 2014

yılında ise 28.458 adete yükseldiği görülmektedir. Çin Tayvanı menşeli ithalatın toplam mo-

tosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2012 yılında %0,27 iken, 2013 yılında %0,04’e

gerilediği, 2014 yılında ise %2,71’e yükseldiği görülmüştür. 2012 yılında 2,48 ABD doları/adet

olan motosiklet iç lastiği birim fiyatının 2013 yılında azalarak 2,29 ABD doları/adet, 2014 yı-

lında ise artarak 2,57 ABD doları/adet olduğu görülmektedir.

(2) Motosiklet dış lastiğinin Çin Tayvanı’ndan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde,

ithalatın 2012 yılında 111.205 adetten, 2013 yılında 79.045 adete gerilediği, 2014 yılında ise

97.807 adete yükseldiği görülmektedir. Çin Tayvanı menşeli ithalatın toplam motosiklet dış

lastiği ithalatı içindeki payının ise 2012 yılında %19,95 iken, 2013 yılında %13,02’ye gerile-

diği, 2014 yılında ise %18,53’e yükseldiği görülmüştür. 2012 yılında 11,12 ABD doları/adet

olan motosiklet dış lastiği birim fiyatının 2013 yılında 11,14 ABD doları/adet, 2014 yılında ise

artarak 12,13 ABD doları/adet olduğu görülmektedir.
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(3) Motosiklet iç lastiğinin Vietnam’dan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın

2012 yılında 33.990 adetten, 2013 yılında 25.945 adete, 2014 yılında ise 8.823 adete gerilediği

görülmektedir. Vietnam menşeli ithalatın toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının

ise 2012 yılında %3,62 iken, 2013 yılında %2,03’e, 2014 yılında ise %0,84’e gerilediği gö-

rülmüştür. 2012 yılında 2,03 ABD doları/adet olan motosiklet iç lastiği birim fiyatının 2013

ve 2014 yıllarında 2,10 ABD doları/adet ve 2,47 ABD doları/adet olduğu görülmektedir.

(4) Motosiklet dış lastiğinin Vietnam’dan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, itha-

latın 2012 yılında 60 adetten, 2013 yılında 26 adete gerilediği, 2014 yılında ise 399 adete yük-

seldiği görülmektedir. Vietnam menşeli ithalatın toplam motosiklet dış lastiği ithalatı içindeki

payının ise 2012 yılında %0,01 iken, 2013 yılında azalarak %0,004’e gerilediği, 2014 yılında

ise artarak %0,08’e yükseldiği görülmüştür. 2012 yılında 25,93 ABD doları/adet olan moto-

siklet dış lastiği birim fiyatının 2013 ve 2014 yıllarında 33,27 ABD doları/adet ve 13,44 ABD

doları/adet olduğu görülmektedir.

Diğer ülkelerden ithalat ve ithalatın fiyatları

MADDE 15 – (1) Çin Tayvanı ve Vietnam dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen moto-

siklet iç lastiği ithalatı 2012 yılında 902.677 adet, 2013 yılında 1.250.769 adet ve 2014 yılında

1.013.014 adettir. Üçüncü ülkelerden yapılan motosiklet iç lastiği ithalatının birim fiyatlarına

bakıldığında ise 2012 yılında 1,57 ABD doları/adet, 2013 yılında 1,52 ABD doları/adet ve 2014

yılında 1,40 ABD doları/adet olduğu görülmüştür. Çin Tayvanı ve Vietnam dışındaki ülkelerden

yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında %96,11 olan söz

konusu pay, 2012 yılında %97,93’e yükselmiş ve 2014 yılında ise %96,45’e gerilemiştir.

(2) Çin Tayvanı ve Vietnam dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen motosiklet dış lastiği

ithalatı 2012 yılında 446.035 adet, 2013 yılında 527.947 adet ve 2014 yılında 429.659 adettir.

Üçüncü ülkelerden yapılan motosiklet dış lastiği ithalatının birim fiyatlarına bakıldığında ise

2012 yılında 12,38 ABD doları/adet, 2013 yılında 11,72 ABD doları/adet ve 2014 yılında 13,87

ABD doları/adet olduğu görülmüştür. Çin Tayvanı ve Vietnam dışındaki ülkelerden yapılan it-

halatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında %80,03 olan söz konusu

pay, 2012 yılında %86,97’ye yükselmiş ve 2014 yılında ise %81,40’a gerilemiştir.

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 ve diğer yerli firmaların yurt

içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi

elde edilmiştir.
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(2) Motosiklet iç lastiklerinin Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 alındığında,

2013 yılında 110’a yükselmiş, 2014 yılında ise 99’a gerilemiştir. Pazar paylarına bakıldığında

ise Çin Tayvanı’nın toplam pazar payı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 18’e düşmüş, 2014

yılında ise 1144’e yükselmiştir. Vietnam’ın pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yı-

lında 69’a, 2014 yılında 26’ya gerilemiştir. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerden

yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde, 2013 yılında 125 ve 2014

yılında 113 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi

2013 yılında 75’e gerilemiş, 2014 yılında ise 85’e yükselmiştir. Diğer yerli üreticilerin 2012

yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 131’e, 2014 yılında ise 141’e yükselmiştir.

(3) Motosiklet dış lastiklerinin Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 alındığında,

2013 yılında 107’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 102’ye gerilemiştir. Pazar paylarına bakıldı-

ğında ise Çin Tayvanı’nın toplam pazar payı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 67’ye düşmüş,

2014 yılında ise 86’ya yükselmiştir. Vietnam’ın pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013

yılında 41’e gerilemiş, 2014 yılında ise 654’e yükselmiştir. Soruşturma konusu ülkeler dışındaki

ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde, 2013 yılında

111 ve 2014 yılında 95 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar

payı endeksi 2013 yılında 94’e gerilemiş, 2014 yılında ise 111’e yükselmiştir. Diğer yerli üre-

ticilerin 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 122’ye yükselmiş, 2014 yılında

ise 77’ye gerilemiştir.

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 motosiklet iç lastikleri için %4, motosiklet dış lastikleri için %4,5 oranında gümrük

vergisi ile soruşturma konusu her iki ülke için %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek so-

ruşturma konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin

söz konusu olmadığı bir ortamda soruşturma konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına

giriş fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anı-

lan fiyatlara dampinge karşı önlemler eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyatlar yerli üretim

dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülke-

lerin ihraç fiyatlarının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdıkları

tespit edilmiştir. Buna göre 2012-2014 dönemi için yapılan hesaplamalar sonucunda, yürür-

lükteki önlemin etkisiyle ithalatın yüksek fiyatlı ürünlere kaydığı, bu sebeple Çin Tayvanı men-

şeli motosiklet iç lastiği ithalatının 2012 ve 2014 yıllarında, Vietnam menşeli motosiklet iç las-

tiği ithalatının 2014 yılında, Vietnam menşeli motosiklet dış lastiği ithalatının 2012 ve 2013
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yıllarında yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir. Çin Tayvanı menşeli mo-

tosiklet iç lastiği ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını 2013 yılında %x oranında, aynı ülke

menşeli motosiklet dış lastiği ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını 2012, 2013 ve 2014

yıllarında %2x, %2x ve %1x oranlarında, Vietnam menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının 2012

ve 2013 yıllarında yerli üretim dalının fiyatlarını %2x ve %2x oranlarında, Vietnam menşeli

motosiklet dış lastiği ithalatının 2014 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını %x oranında kırdığı

tespit edilmiştir.

(2) Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dam-

pingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve soruşturmaya konu ürünün Türkiye pazarına

giriş fiyatı ile yerli üreticinin maliyetlerine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması ge-

reken fiyatın karşılaştırılmasıdır. Buna göre 2012-2014 dönemi için yapılan hesaplamalar so-

nucunda, yürürlükteki önlemin etkisiyle ithalatın yüksek fiyatlı ürünlere kaydığı, bu sebeple

Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının 2014 yılında, Vietnam menşeli

motosiklet dış lastiği ithalatının 2012, 2013 ve 2014 yıllarında yerli üretim dalının fiyatlarını

baskı altında tutmadığı görülmüştür. Çin Tayvanı menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının yerli

üretim dalının fiyatlarını 2012 ve 2013 yılları için %1x ve %1x oranlarında, Çin Tayvanı men-

şeli motosiklet dış lastiği ithalatının ise yerli üretim dalının fiyatlarını 2012, 2013 ve 2014 yıl-

larında %4x, %2x ve %x oranlarında baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir. Vietnam menşeli

motosiklet iç lastiği ithalatının 2012 ve 2013 yıllarında yerli üretim dalının fiyatlarını %4x ve

%3x oranlarında baskı altında tuttuğu görülmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim

dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalının verileri esas alınmıştır. Miktar

adet temelinde değerlendirilmiştir.

(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası temelin-

deki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış

reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı verileri 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir.

(3) Motosiklet iç lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri aşağıdaki gi-

bidir:

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan adet temelinde üretim miktar endeksi,

2013 yılında 90’a inmiş, 2014 yılında ise 101’e çıkmıştır.

2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.

3) Söz konusu üründe, kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013

yılında 90’a gerilemiş, 2014 yılında ise 101’e yükselmiştir.
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b) Yurt içi satışlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013 ve 2014

yıllarında 83 ve 84 olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurt içi birim fiyatlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi birim fiyat endeksi, 2013 ve 2014

yıllarında 101 ve 99 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Yurt dışı satışlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2013 yılında

191’e, 2014 yılında ise 351’e yükselmiştir.

d) Yurt dışı birim fiyatlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı birim fiyat endeksi 2013 ve 2014

yıllarında 88 olarak gerçekleşmiştir.

e) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100,

75 ve 85 şeklinde gerçekleşmiştir.

f) Maliyetler

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013

yılında 93, 2014 yılında ise 83 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100

olan birim sınai maliyet değer endeksi, 2013 yılında 93, 2014 yılında ise 92 olarak gerçekleş-

miştir.

g) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi,

2013 yılında 6’ya, 2014 yılında ise 99’a yükselmiştir. Yurt dışı satışlardan ürün kârı endeksi

ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında -100, -109 ve -64 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının

bütün satışlardan ürün kârı endeksi ise 2012 yılı -100 kabul edildiğinde, 2013 yılında -28’e ve

2014 yılında 40’a yükselmiştir.

ğ) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan adet temelinde stok endeksi, 2013 yılında

103’e, 2014 yılında ise 130’a yükselmiştir. Değer temelinde stok endeksi ise 2012, 2013 ve

2014 yıllarında 100, 100 ve 126 olarak gerçekleşmiştir.

2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2012 yılı 100 kabul edildiğinde, 2013’te 87’ye, 2014’te

77’ye gerilemiştir.

h) İstihdam

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi 2013 yılında 91’e ve

2014 yılında ise 74’e gerilemiştir. 2012 yılı için 100 olarak kabul edilen idari personel endeksi

2013 yılında 115’e yükselmiş ve 2014 yılında 94’e düşmüştür.
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ı) Verimlilik

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 99’a düşmüş,

2014’te ise 136’ya yükselmiştir.

i) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan nakit akış endeksi, 2013’te -22’ye,

2014’te 48’e yükselmiştir.

j) 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.

k) Ücretler

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013’te

129’a yükselmiş, 2014’te ise 115’e düşmüştür.

l) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği

Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012, 2013 ve 2014 yılları

için 100, 97 ve 99 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin toplam

yatırımları 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 242’ye, 2014 yılında ise 496’ya yükselmiştir.

m) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında 212’ye ve 2014 yılında 1770’e yükselmiştir.

(4) Motosiklet dış lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri aşağıdaki

gibidir:

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan adet temelinde üretim miktar endeksi,

2013 yılında 117’ye, 2014 yılında ise 127’ye çıkmıştır.

2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.

3) Söz konusu üründe, kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013

yılında 117’ye, 2014 yılında ise 127’ye yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013 ve 2014

yıllarında 101 ve 113 olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurt içi birim fiyatlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi birim fiyat endeksi, 2013 ve 2014

yıllarında 106 ve 108 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Yurt dışı satışlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2013 yılında

294’e, 2014 yılında ise 321’e yükselmiştir.
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d) Yurt dışı birim fiyatlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış birim fiyat endeksi 2013 ve

2014 yıllarında 116 ve 135 olarak gerçekleşmiştir.

e) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100,

94 ve 111 şeklinde gerçekleşmiştir.

f) Maliyetler

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013

yılında 93, 2014 yılında ise 84 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100

olan birim sınai maliyet değer endeksi, 2013 yılında 92, 2014 yılında ise 89 olarak gerçekleş-

miştir.

g) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi,

2013 yılında 125’e, 2014 yılında ise 351’e yükselmiştir. Yurt dışı satışlardan ürün kârı endeksi

ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında -100, -37 ve 43 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının

bütün satışlardan ürün kârı endeksi ise 2012 yılı -100 kabul edildiğinde, 2013 yılında 39’a ve

2014 yılında 235’e yükselmiştir.

ğ) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan adet temelinde stok endeksi, 2013 yılında

100, 2014 yılında ise 114 olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde stok endeksi ise 2012, 2013

ve 2014 yıllarında 100, 91 ve 97 olarak gerçekleşmiştir.

2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2012 yılı 100 kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında

117 ve 115 olarak gerçekleşmiştir.

h) İstihdam

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi 2013 yılında 91’e ve

2014 yılında ise 74’e gerilemiştir. 2012 yılı için 100 olarak kabul edilen idari personel endeksi

de 2013 yılında 115’e yükselmiş ve 2014 yılında 94’e düşmüştür.

ı) Verimlilik

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 128’e, 2014’te

ise 171’e yükselmiştir.

i) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında -100 olan nakit akış endeksi, 2013’te 52’ye, 2014’te

330’a yükselmiştir.
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j) 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.

k) Ücretler

Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013’te 129’a

yükselmiş, 2014’te ise 115’e düşmüştür.

l) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012, 2013 ve 2014 yıl-

ları için 100, 97 ve 99 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin

toplam yatırımları 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 242’ye, 2014 yılında ise 496’ya yük-

selmiştir.

m) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında 212’ye ve 2014 yılında 1770’e yükselmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Motosiklet iç lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

incelendiğinde, yurt içi satışlar, istihdam ve pazar payı gibi bazı temel göstergelerinde bozul-

malar gözlenmiştir. Gözden geçirme dönemi boyunca firmanın stokları artış göstermiştir. Diğer

taraftan, yürürlükte bulunan önlemin de etkisiyle yerli üretim dalının yurt dışı satışlar, kârlılık

ve ürün nakit akışı gibi bazı temel göstergelerinde iyileşmeler görülmektedir.

(2) Motosiklet dış lastikleri için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendi-

ğinde, yürürlükte bulunan önlemin de etkisiyle üretim, yurt içi ve yurt dışı satışlar, kârlılık ve

nakit akışı gibi göstergelerde gözden geçirme döneminde olumlu gelişmelerin yaşandığı gö-

rülmektedir. Diğer taraftan, firmanın istihdam endeksinde azalış, stok miktar endeksinde artış

ve pazar payı endeksinde dalgalanmalar yaşanmıştır.

ALTINCI BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar

MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gel-

mesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerin ih-

racat potansiyeli, üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri ile talebi etkileyen

unsurlar incelenmiştir.
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Soruşturma konusu ülkelerin ihracat potansiyeli

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve so-

ruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, tespit edilebilen en yakın

Gümrük Tarife Pozisyonlarına ilişkin UTM verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM

verileri 2012-2014 yılları arasında ton olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri,

önlem konusu ülkelerin önlem konusu üründeki üretim ve ihracat kapasitelerine ilişkin önemli

bir gösterge teşkil etmektedir.

(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, Çin Tayvanı’nın motosiklet dış lastiklerinde dünya

çapında önde gelen ihracatçılardan biri olduğu görülmektedir. Buna göre Çin Tayvanı’nın tüm

dünyaya yapmış olduğu motosiklet dış lastiği ihracatı miktar temelinde 2012 yılında 30.286

ton, 2013 yılında 30.593 ton ve 2014 yılında 31.697 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde

ise, 2012 yılında 147.826.000 ABD doları, 2013 yılında 139.456.000 ABD doları ve 2014 yı-

lında 140.475.000 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’nın 2012, 2013 ve 2014

yıllarında değer temelinde dünya ihracatından aldığı pay sırasıyla %9,5, %8,4 ve %8,2’dir.

(3) Çin Tayvanı’nın motosiklet iç lastiklerinde tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat in-

celendiğinde ise, miktar temelinde 2012 yılında 1.811 ton, 2013 yılında 1.616 ton ve 2014 yı-

lında 1.393 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer olarak ise, 2012 yılında 9.877.000

ABD doları, 2013 yılında 8.106.000 ABD doları ve 2014 yılında 7.748.000 ABD doları olarak

gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’nın 2012 yılında değer temelinde dünya motosiklet iç lastiği ih-

racatından aldığı pay %2, 2013 ve 2014 yıllarında ise %1,6’dır.

(4) UTM’nin verileri incelendiğinde, Vietnam’ın motosiklet iç lastiklerinde dünya ça-

pında önde gelen ihracatçılardan biri olduğu görülmektedir. Buna göre Vietnam’ın tüm dünyaya

yapmış olduğu motosiklet iç lastiği ihracatı miktar temelinde 2013 yılında 7.721 ton ve 2014

yılında 7.007 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde ise, 2012 yılında 36.558.000 ABD

doları, 2013 yılında 35.572.000 ABD doları ve 2014 yılında 37.373.000 ABD doları olarak

gerçekleşmiştir. Vietnam’ın 2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer temelinde dünya ihracatından

aldığı pay sırasıyla %7,5, %7,1 ve %7,6’dır.

(5) Vietnam’ın motosiklet dış lastiklerinde tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat ince-

lendiğinde ise, miktar temelinde 2013 yılında 9.785 ton ve 2014 yılında 10.060 ton olarak ger-

çekleştiği görülmektedir. Değer olarak ise, 2012 yılında 66.255.000 ABD doları, 2013 yılında

66.096.000 ABD doları ve 2014 yılında 76.443.000 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Viet-

nam’ın 2012, 2013 ve 2014 yıllarında değer temelinde dünya ihracatından aldığı pay sırasıyla

%4,3, %4 ve %4,5’tir.

(6) Tüm bu veriler, Çin Tayvanı ve Vietnam’ın ihracat kapasitesinin büyüklüğünü gös-

termektedir. Bu kapsamda, önlemin kalkması durumunda söz konusu potansiyelin Türkiye’ye

yönelebileceği değerlendirilmektedir.
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Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri

MADDE 22 – (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 19/12/2013 tarihinde Vietnam menşeli “motosiklet dış lastikleri” it-

halatına yönelik olarak bir dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalı ve soruşturma konusu ürünün ithalatçılarından edi-

nilen bilgilere göre talebi etkileyen başlıca unsurun fiyat olduğu, bunun yanında kalite, teknik

özellikler ve satış sonrası servis gibi unsurların da etkili olduğu anlaşılmaktadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme

MADDE 24 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, soruşturma konusu ülkelerin

Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi ihracat kapasitelerinin bulunduğu, önlemin yürürlükten

kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansı-

tacak olan esas soruşturmada tespit edilen ve son NGGS’de uygulanmaya devam edilen dam-

ping marjlarının önemli seviyelerde olduğu, Brezilya’nın 2013 yılında Vietnam menşeli “mo-

tosiklet dış lastikleri”ne önlem aldığı, motosiklet iç lastiklerinde genel ve Çin Tayvanı menşeli

ithalatın artış göstermesi de dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması halinde dam-

pingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendiril-

mektedir.

(2) Yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle, motosiklet iç lastiklerinde yerli üretim dalının

kârlılık ve nakit akışı gibi temel göstergelerinde iyileşmeler; yurt içi satışlar, pazar payı ve is-

tihdam gibi diğer bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı, motosiklet dış lastik-

lerinde ise üretim, yurt içi satışlar, kârlılık, nakit akışı ve pazar payı gibi temel göstergelerinde

iyileşmeler; stoklar ve istihdam gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı be-

lirlenmiştir. Buna ek olarak, zarar inceleme dönemi içinde bulunan bazı dönemlerde ithalatın

yüksek fiyatlı oranlara kayması sebebiyle kırılma ve baskıya rastlanmasa dahi geri kalan dö-

nemlerde soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını

kırdığı ve baskı altında tuttuğu dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması halinde za-

rarın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmek-

tedir.

Karar

MADDE 25 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
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(2) Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli “mo-

tosiklet iç ve dış lastikleri”ne karşı yürütülen NGGS’nin sonuçlarını içeren İthalatta Haksız

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/34) ile yapılan düzenlemeye benzer

şekilde motosiklet iç ve dış lastiklerinin jant üzerinde takılı olarak ithal edilmesi suretiyle ön-

lemin etkisinin azaltılmasına mahal verilmemesi amacıyla yürürlükte bulunan önlem tablosuna

8714.10.30.00.00 GTİP’i eklenerek madde tanımının “Tekerlekler ve bunların aksam parça ak-

sesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç veya

yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” şek-

linde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

(3) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Eko-

nomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda be-

lirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede gümrük tarife pozisyonu, tanımı

ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında

karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/36)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Samsun Makina Sanayi A.Ş. tarafından yapılan

başvuruya istinaden Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan Cumhuriyeti menşeli “dökme de-

mirden ince ve kalın borular”ın ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve

açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) BAE: Birleşik Arap Emirliklerini,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

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

kında Kanunu,

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

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) Samsun Makina: Samsun Makina Sanayi A.Ş. firmasını,

ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ı) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 7303.00.10.00.11, 7303.00.10.00.12, 7303.00.90.00.11,

7303.00.90.00.12 GTİP’ler altında kayıtlı “dökme demirden ince ve kalın borular”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

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

teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği

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

çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi

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

sun Makina bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6 – (1) BAE ve Hindistan’ın iç piyasa satışlarına ilişkin veri bulunamadığın-

dan YÜD tarafından 2016/5 aylık dönemi için şikayete konu ürünün üretiminde kullanılan

hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı madde, dolaylı işçilik, yakıt, enerji,

paketleme, amortisman gibi genel üretim giderlerine satış genel ve idari giderler ile finansman

giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kar oranı ilave edilerek oluşturulmuş nor-

mal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değer fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir

(2) İhraç fiyatının tespitinde, TÜİK’in 2016/5 aylık şikâyet konusu ülkelerden gerçek-

leşen ithalatın CIF ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları dikkate alınmıştır. Söz konusu fiyatlardan

harici navlun ve sigorta ile dâhili navlun bedelleri düşürülerek fiyat fabrika çıkış aşamasına

getirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fi-

yatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış

olup, şikâyete konu ülkeler menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin

28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik iddiası

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

mesi amacıyla şikâyet konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, BAE

ve Hindistan menşeli ithalatın Türkiye iç piyasasındaki pazar payları, şikâyet konusu ülkeler

menşeli ithalatın YÜD’ün iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve YÜD’ün ekonomik göstergele-

rinin durumu değerlendirilmiştir.

(2) BAE ve Hindistan menşeli şikâyet konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem

de toplam ithalat içerisindeki payının önemli oranda yükseldiği; aynı zamanda her iki menşeli

ithalatın anılan dönem itibarıyla Türkiye iç piyasasındaki pazar paylarının da arttığı tespit edil-

miştir.

(3) BAE ve Hindistan menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını 2016/5 yılında kırdığı ve

baskıladığı tespit edilmiştir.

(4) YÜD’ün şikâyet konusu üründe üretim, satışlar, kârlılık, nakit akışı ve verimlilik

gibi göstergelerinde bozulma meydana geldiği belirlenmiştir.

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

narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın YÜD’de zarara yol aç-

tığı değerlendirilmiştir.
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Karar ve işlemler

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

sının açılabilmesi için yapılan başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı-

ğından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından BAE ve Hindistan menşeli

7303.00.10.00.11, 7303.00.10.00.12, 7303.00.90.00.11, 7303.00.90.00.12 GTİP’leri altında

kayıtlı “dökme demirden ince ve kalın borular”a yönelik olarak bir damping soruşturması açıl-

masına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bi-

linen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine

bildirimde bulunulur.

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

formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-

muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı

olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve

talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü

fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları,

tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar gö-

rüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe su-

nabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı

sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve

faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti

sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-

rıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını

belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-

lerinin belirtilmesi gerekir.
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Süreler

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

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği

bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Teb-

liğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı

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

tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde

sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

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

verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu

bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış

ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi

hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mev-

cut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 63 Çankaya/ANKARA

Faks:+90-312-204 8633

E-posta: dms257@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/553 
Karar No : 2016/89 
Hakaret ve Tehdit suçundan Mahkememizin 2015/553 Esas ve 2016/89 karar 18/02/2016 

tarihli ilamı ile TCK 125/1 maddesi gereğince 1.500,00 TL ADLİ PARA ve 106/1-l.cümle 
maddesi gereğince 5 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN 
YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. 
MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığa verilen adli para cezasının TCK 52/4 maddesi uyarınca takdiren birer ay ara ile 5 
eşit taksitle tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde kalan kısmın istenebilir 
hale gelmesine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine , bu konuda sanığa ihtarat 
yapılmasına. Sanığın Samsun 6. Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/874 Esas 2013/655 karar sayılı 
ilamının kesinleştiği 28/01/2014 tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde yeni bir suç işlediği 
anlaşıldığından, mahkememiz kararı kesinleştiğinde ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasına, 
Sanığın sarfına neden olduğu 45,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat 
kaydına dair verilen karar sanık ve C. Savcılığı yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 
mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Yargıtay’ca incelenmek üzere temyiz kanun yoluna başvurulabileceğine aksi 
halde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen 
bulunamayan Alaettin ve Fikriye kızı, 11/07/1990 doğumlu, Kırşehir, Akpınar, Boyalık mah/köy 
nüfusuna kayıtlı AYSUN AY’a tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve müteakip maddesi gereğince hüküm 
özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 6225 
—— • —— 

Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/1249 
Davacı : K.H 
Sanık : GOGO MARGOSHIYA - Gogi ve Nino oğlu 1992 Ukrayna Doğumlu. 
Suç : Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek 

Suretiyle Hırsızlık (Teşebbüs) 
Suç Tarihi : 19/11/2015 
Karar Tarihi : 29/04/2016 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık (Teşebbüs) 
suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması için kamu davası açılmış sanık Gogo Margoshıya 
eylemine uyan TCK 142/2-h maddesi uyarınca 1 Yıl 15 Gün hapis cezası verilmiş, 

Sanığın kişilik özellikleri, geçmiş sabıkasızlık hali göz önünde bulundurularak yeniden 
suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde kanaat oluştuğundan 5728, 6008 ve 6545 sayılı 
Kanunlarla değişik 5271 sayılı CMK.’nun 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Sanık hakkında 5271 sayılı CMK.’nun 231/8 maddesi uyarınca 5 YIL SÜRE İLE 
DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA, dair yokluğunda karar 
verilmiştir. Mahkememiz ilamı adresi belirlenemediğinden sanığa tebliğ edilememiş olup 7201 
sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan 
TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 

İlan olunur. 6226 
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Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/329 
KARAR NO : 2016/585 
Kasten yaralama ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 02/06/2016 tarihli ilamı ile sanık Ömer Şahin'in 5237 Sayılı 
TCK'nun 86/2 maddesi gereğince 2.000 TL adli para cezası, 6136 Sayılı Kanun'un 15/1 maddesi 
gereğince 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin gerekçeli karar tüm 
aramalara rağmen bulunamayan katılan Gınyas ve Mükafat kızı, 1962 doğumlu KEMALE 
KASlMOVA'ya tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 6228 

————— 
ESAS NO : 2016/2 
KARAR NO : 2016/434 
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/04/2016 tarihli ilamı ile hakkında 
142/1-b maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek cezası ertelenmiş ve 2 yıl cezanın 
ertelenmesi nedeniyle denetim verilmiş olan Akçan ve Fatma Dürrüşehvar oğlu, 10/02/1975 
doğumlu, İstanbul, Bakırköy, Zuhuratbaba mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİ NİZAMİ KOÇOĞLU 
tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Mahkememizin gerekçeli kararı ile katılan kurum Migros 
Ticaret A.Ş vekilinin temyiz dilekçesi sanığa tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hükümfıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup, ilan olunur. 6229 

————— 
ESAS NO : 2015/605 
KARAR NO : 2016/52 
Tehdit suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 18/01/2016 

tarihli ilamı ile sanık Aydın KIYAĞAN' m tehdit suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 106/1-1. cümle 
maddesi gereğince 3.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin gerekçeli karar ve 
sanık Aydın KIYAGAN'a ait temyiz dilekçesi tüm aramalara rağmen bulunamayan müşteki 
Ethem ve Lütfıye kızı, 01/01/1953 doğumlu, Afyonkarahisar, Dinar, Akpınarlı mah/köy nüfusuna 
kayıtlı HEDİYE KARAARSLAN'a tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 6230 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
FABRİKAMIZ ŞEKER AMBARI İSTİFLEME VE TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ, AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2016/283898 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   

15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Adı : Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve 

tahmil tahliye hizmeti 

b) Niteliği ve miktarı : 148.000 ton, (±% 20 toleranslı) 50 kg'lık 

torbalardaki kristal şekerin istiflenmesi 

ve tahmil tahliyesi ile diğer ambar 

işleridir. 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri : Burdur Şeker Fabrikası içerisinde 

bulunan ambarlar  

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 100,00  

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 12/08/2016 Cuma günü  

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6958/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2016/2017 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/281148 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya 

Döneminde her vardiyada 20 işçi olmak üzere toplam 60 

işçi ile ±%20 toleranslı 100.000 ton kristal şekerin ±%20 

toleranslı 100 gün süresince ambalajlanması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe 

başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 

2016/2017 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı     

100 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 17/08/2016 Çarşamba günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) 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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6898/1-1 
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PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2016/291138 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07 
c) Elektronik posta adresi  : Yok 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2016/2017 Kampanya döneminde Toplam 198.000 

ton pancarın kantarlardan fabrikamıza karayoluyla 
nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ve sevk 
programı ihale dokümanı ekinde verilecektir. 

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

c) İşin süresi : İşin süresi 130 (Yüzotuz) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 12.08.2016 Cuma 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, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

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, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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, 
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c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) 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, 

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.) 

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

4.2.1. Yok 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler 

İş deneyimini gösteren belgeler 

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; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.3.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11. 06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 
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sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Bkz.Liste (Madde 5.1.f) 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış 

olduğu işler 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Kısmi teklif verilmesi: 

10.1. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

10.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar  

10.2.1. İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir 

kantara veya birden fazla kantar için de teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları 

ayrı ayrı belirtilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - Bu İhale konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7042/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde Karayolu ile Pancar Nakliye hizmetinin 

yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2016/287595 
1 - İdarenin 
a) Adresi : ÖZALPER MAH. KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA 

ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT / MALATYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2016/2017 Kampanya Döneminde Akçadağ, Doğanşehir 

ve Bostankaya Kantarlarından Malatya Şeker Fabrikasına 
Karayolu ile 62.000 Ton Pancar Nakliyesi, 

b) Yapılacağı yer : Akçadağ, Doğanşehir ve Bostankaya Kantarlarından 
Malatya Şeker Fabrikasına Karayolu ile Pancar Nakliyesi, 

c) İşin süresi : 30/09/2016 - 21/11/2016 Tarihler Arası 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 15/08/2016 Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

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; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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 bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 
4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 - Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
4.1.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.9 - 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 
belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur. 
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4.1.10 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 
belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.) 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
5.1 - İş Deneyim Belgeleri: 
5.1.1. 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; 
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

5.1.2 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 
Teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 
5.1.3 - İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 
diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az 
olamaz. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1. maddesinde 
belirtilmiştir. 

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 
kişilerin yapmış olduğu işler.  

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 
sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 
günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 
miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir 
10 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Yeşilyurt / Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler, 15/08/2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 
13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
15 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7047/1-1 
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2016/2017 ÜRETİM KAMPANYASI DÖNEMİ ŞEKER AMBARLARI TAHMİL-TAHLİYE 
VE İSTİF İŞLERİ HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no  : 2016/283617 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Sivrihisar cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) – 0222-230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2016/2017 Üretim Kampanyası Döneminde 

Üretimden gelecek ±%20 toleranslı 120.000 ton Kristal 
Şekerin İstife alınması, Müşteri veya Çiftçi Vasıtalarına 
Yüklenmesi, Tali Ambarlarda istife alınması ve İstiften 
Müşteri vasıtalarına yüklenmesi işi. 

b) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar 

Cad. No. 195 ESKİŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 Salı 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, 

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, 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. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
e) İsteklinin ortak girişim 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 veya 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. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler: 
İsteklinin teklif ettiği bedelin %20’sinden az olmamak üzere bankalar nezdinde ki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  
4.3.1. 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 belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.3.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale Konusu iş veya Kamu veya 
Özel Sektöre gerçekleştirilen İhale konusu iş veya İnsan gücüyle yapılan her türlü ambalajlı 
malzeme veya ürünün yükleme, boşaltma ve istif işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım TAŞKENT - Eskişehir 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 - 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 istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda ve süresi ihale tarihinden itibaren 75 takvim gününden az olmamak üzere geçici teminat 
vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 6959/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Dazkırı Belediye Başkanlığından: 
Afyon İli, Dazkırı İlçesi, Esentepe Mahallesi, Şehit Astsubay Tuncay Doğan Caddesinde, 

Dazkırı Belediyesi mülkiyetindeki; aşağıda nitelikleri belirtilen parsel üzerine, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunun 35-A maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacaktır. 

İşin yapılacağı yer ve niteliği; 
Afyonkarahisar İli Dazkırı İlçesi Esentepe Mahallesi Tuncay Doğan Caddesi 26 ada 4 

parselde kayıtlı 4436,47 m2’lik arsa vasıflı taşınmaz üzerine toplam inşaat alanı 8507,35 m2 olan 
yapı inşaa edilecektir. 

1 - Bu işin tahmin edilen bedeli 7.681.045,38 TL (Yedimilyonaltıyüzseksenbirbinkırkbeş 
Türk Lirası, otuzsekiz kuruş ) dır. 

2 - İhale 15/08/2016 günü saat 14:00’de Dazkırı Belediyesi Binası içerisindeki toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar Dazkırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde mesai 
saatleri (08.00-12.30;13.30-17.00) arasında görülebilir. 

4 - İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; isteklilerin: 
A. İkametgâh belgesi, 
B. Tebligat için adres beyanı (beyanda; telefon, faks, e-mail bilgileri de yazılacak) 
C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
1. Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve 

sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) 
belge 

2. Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
sanayi odasından (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge 

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri 
1. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi (ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda düzenlenmiş) 
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; bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret ve Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) 

E. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin 
içinde bulunduğu yıl içinde düzenlenmiş) 

F. İşin keşif bedelinin %3 (yüzde üç)’ü oranında 230.432,00 TL (ikiyüzotuzbin 
dörtyüzotuziki Türk Lirası) geçici teminat 

G. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler: 
1. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve 

görevlerini belirten belge 
2. İhale tarihi itibariyle vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge  
3. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler 
4. 2886 ve 4734 sayılı kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhüt 
H. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler 
a) Bankalardan temin edilecek belgeler: 
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(1) Mali durumunu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 
referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilebilir. (banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş 
olması zorunludur.) 

(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlilik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 
Kullanılmamış nakit kredisi, işin keşif bedelinin %25’i ve teminat mektubu kredisinin, 

keşif bedelinin %25’inden az olmamalıdır. 
(3) İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından, ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlilik kriterleri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin, her bir ortak 
tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlilik kriterlerini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

(4) Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 
müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyit yazılarında bankanın en az iki 
yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

b) Bilanço veya eşdeğer belgeler: 
(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan 

önceki yıla ait; 
(a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin 
(b) (a) bendine belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin 
her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur. 
(2) Adayın veya isteklinin (1)’inci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Bu durumda: 
(a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (1 yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 
borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.) 

(b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 
oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir. 

(c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgeleri sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parsel tutarının ortalaması 
üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

(4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 
yılsonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini 
sağlayamayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

(5) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 174 üncü maddesine göre takvim 
yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 
alınır. 

(6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre 
düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi 
dairesince onaylanmış olması zorunludur. 

(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz 
etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. 

(8) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen 
belgeleri ayrı ayrı sunması ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 
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c) İsteklinin İş Hacmini Gösterir Belgeler 
1 - İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları 

gösteren gelir tabloları, 
2 - Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır. 
I. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler 
İş Deneyimini Gösteren Belgeler 
Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren 

tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini 
teşvik etmeleri için muhammen bedelin (keşif bedelinin) %50’si oranında iş deneyim belgesi 
sunmaları zorunludur. 

Benzer iş olarak; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler dair 
tebliğde belirtilen B (üst yapı bina) grubu işlerden III. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecek. 

İsteklinin Organizasyon Yapısı Ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler 
İhaleye katılan istekliler, mezuniyet tarihinden itibaren en az 5 yıl mesleki deneyim sahip, 

olmak (mezuniyet belgesi ile tevsik edilir) ve isteklinin ticari faaliyetini sürdürdüğü şirket 
merkezinde ihale tarihinden geriye doğru bir yıldır çalışıyor olduğu (Sosyal Güvenlik Kurumuna 
prim ödendiğini gösteren belge ile tevsik edilebilir) belgelendirilmek üzere aşağıda tip ve sayıları 
belirtilen anahtar teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 

(1) Adet İnşaat Mühendisi veya mimar (En az 5 yıl deneyimli) 
İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin 

başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel 
taahhütnamesi ile verilecektir. 

(1) Adet İnşaat Mühendisi 
(1) Adet Elektrik Mühendisi 
(1) Adet Makine Mühendisi 
J. 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan 

yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname. 
K. İhale doküman dosyasının satın alındığına dair belge. 
5 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 14:00’e 

kadar ihalenin yapılacağı Dazkırı Belediyesi Belediye Başkanlığına, (yazı işleri müdürlüğü evrak 
kalemine) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya 
herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve Postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez. 

6 - İhaleye katılmak için verilecek teklif zarfları, şekli ve içerikleri idari şartnamede 
belirtildiği gibi hazırlanarak verilecektir. 

7 - Teklif başvuru dosyası idareye verildikten sonra, ihale veya son müracaat tarihinden 
önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 
bir şekilde ,(Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi 
ihalesinde, İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

10 - Bu işin Şartnamesi 750,00 TL (Yediyüzelli Türk Lirası ) bedel karşılığında, Yazı 
İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 

11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 
İlan olunur. 6960/1-1 
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ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Ticaret Sağlık Tesisi” 

kullanımında bulunan; Tapuda İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 7 no.lu parselde 
kayıtlı, 1.730,09 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 
36. maddesi uyarınca tamamı peşin ödenmek üzere KAPALI TEKLİF USULÜ ile satışı 
yapılacaktır.  

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 
Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ¨ 250,00 (İki Yüz Elli Türk Lirası) yatırılarak, alınacak 
makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.  

3 - Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve 
İstimlâk Dairesi Başkanlığına şahsen veya 362 431 60 90 / 1150 - 1133 - 1152 - 1153 no.lu 
telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir. 

4 - İhaleye konu taşınmazın satışa esas muhammen bedeli ¨ 7.000.000,00 (Yedi Milyon 
Türk Lirası)’dır. 

- İhalede yarışma (artırım ) bu bedel üzerinden yapılacaktır. 
5 - Geçici teminat oranı %3 olup, tutarı ¨ 210.000,00 (İki Yüz On Bin Türk Lirasıdır.) 
6 - Bahse konu İhale 18.08.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.30’da Büyükşehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi 
hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır. 

7 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:  
A) İstekli gerçek kişi ise: 
a) Nüfus Cüzdanı Sureti, 
b) İkametgâh Belgesi, 
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, 
d) Adres Beyannamesi, 
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
f) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler ) 
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 

belge, 
h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
i) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan 

alınacak belge, 
j) İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz.  
B) İstekli tüzel kişi ise: 
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış belge, 
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri, 
c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi, 
d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) 
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e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, 
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
g) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan 

alınacak belge,  
h) İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz, 
C) Ortak girişim ise: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler, 
8 - Teklifler İhale günü olan 18.08.2016 Perşembe günü Saat:15.30’a kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine) verilecektir. 

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilecektir.  

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, 
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.  

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.30’a kadar Komisyon 
Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi 
bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.  6956/1-1 

—— • —— 
KARAYOLU PANCAR NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Karayolu Pancar Nakliyesi Hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2016 / 287354 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. 

Afyonkarahisar 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ticaret2@hotmail.com 
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Karayolu Pancar Nakliyesi 
 

Bölge Adı 
Pancarın Tesellüm 

Edileceği Kantar Adı Sevk Edilecek Fabrika Adı 
Nakliyeci Tarafından 
Taşınacak Pancar Ton 

AFYON İhsaniye Afyon Şeker Fabrikası 7.000 
ÇAY Çay Afyon Şeker Fabrikası 5.000 

SANDIKLI 

Sandıklı Burdur Şeker Fabrikası 25.000 
Ekinova Burdur Şeker Fabrikası 9.000 
Emirhisar Burdur Şeker Fabrikası 45.000 
Türkakın Burdur Şeker Fabrikası 30.000 

ŞUHUT Şuhut Afyon Şeker Fabrikası 56.000 
TOPLAM 177.000 
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b) Yapılacağı Yer : 2.a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir. 

c) İşin Süresi : 2016/2017 kampanya dönemi Ziraat servisinin 

vereceği termin programına göre belirlenecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 11.08.2016 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmı teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7049/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1973/803 Esas ve 1977/649 Esas sayılı dosyalarının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7026/1-1 

————— 
Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/809 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7027/1-1 
—— • —— 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 
İLANEN TEBLİGAT 

İşletme Müdürlüğümüzce 15/06/2007 tarihinde tarafınıza satışı yapılan 2004 model 

Volkswagen marka Touareg TDI tipli araç ile ilgili olarak İşletme Müdürlüğümüze vermiş 
olduğunuz 21/01/2010 tarihli ve 279 kayıt numaralı dilekçenizde, Ankara 5. Vergi Mahkemesi 
nezdinde satın aldığınız aracın ÖTV oranına ilişkin tarafınıza iadesine karar verildiği belirtilerek 

tahsil edilen ÖTV’nin iadesi talep edilmiş olup, 12/03/2010 tarihinde 13.114,62 TL ÖTV. 
tarafınıza iade edilmiştir. Ancak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Yeğenbey Vergi Dairesi 
Müdürlüğünden 26.06.2015 tarihinde alınan 20150616395060000004 sıra numaralı Vergi/Ceza 

İhbarnamesi (Bildirim) ve Gönderme Emri ile Ankara 5. Vergi Mahkemesinin 21/05/2015 tarihli 
ve Esas No: 2015/453 Karar No: 2015/1237 sayılı Kararına istinaden 12/03/2010 tarihinde 
tarafınıza iade edilen 13.114,62 TL ÖTV’nin 8.923,41 TL gecikme faizi ile birlikte geri alınması 

bildirilmiş olup, iade işlemine ilişkin Yavuz Sinan Mah. Aralık Dolap Sk. No: 5 Fatih/İstanbul 
adresine gönderilen tebligat yazıları PTT Müdürlüğünce muhatap İhbarlı/Bekleme Süresi 

Bittiğinden iade edilmiştir. Bu itibarla 13.301,37 TL ÖTV, (8.923,41 TL + 127,06 TL) toplam 
9.050,47 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 22.351,84 TL.nin ve ayrıca ödeme gününe kadar 
hesaplanacak olan gecikme zammının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 37.maddesine göre yazımızın tebliğ tarihinden 30 gün içinde İşletme Müdürlüğümüz 
veznesine nakit olarak ya da aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması, bu süre içerisinde 
yatırılmaması halinde 6183 sayılı Kanun kapsamında cebren tahsilatı yapılacağının bilinmesi, 

tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

HESAP NO : 2533/13517898-5125 Ziraat Ankara Kamu Girişimci Şubesi 

İBAN NO : TR18 0001 0025 3313 5178 9851 25 7046/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 inci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 inci 
maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir. 

COĞRAFİ İŞARETİN 
Başvuru Tarihi : 02.08.2013 
Başvuru No : C2013/076 
Coğrafi İşaretin Adı : Ardahan Çiçek Balı  
Ürünün Adı : Bal 
Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı 
Başvuru Sahibi : Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği 
Başvuru Sahibinin Adresi : M. Fevzi Çakmak Cad. No: 26 MERKEZ 75000 ARDAHAN 
Coğrafi Sınır : Ardahan ili ve ilçeleri 
Kullanım Biçimi : Etiketleme 
 

  
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Rengi: Şeffaf, parlak bir görüntüye sahip, mevsimin kurak veya yağışlı olmasının ya da 

kırağı atma durumunun doğal bitki örtüsü üzerindeki etkilerine bağlı olarak, açık amber tonundan 
koyu amber tonuna değişmekte, arının bal özü aldığı çiçeğin rengine bağlı olarak genellikle 
sarımtırak bazen de haki renkte olabilmektedir. 

Tadı: Bölgede yetişen ballı bitkilerin aromasından kaynaklanan hoş bir tada sahip olup, 
boğazda hafif yanma hissi bırakır. 

Kokusu: Bölgede yetişen ballı bitkilerin aromasından kaynaklanan bal özü kokusuna sahiptir. 
Kıvamı: Akışkan kıvamlıdır. Süzülen ballar, oda sıcaklığında yaklaşık iki ay sonra, oda 

sıcaklığının altına düşen depolama koşullarında ise daha erken, krema şeklinde homojen yapıda 
kristalize olmaktadır. 

Arı ırkı: Ardahan çiçek balının karakteristik özelliğini ortaya çıkaran en önemli 
faktörlerden birisi arı ırkının “Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica)” olmasıdır. Kafkas arısı ırkı 
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en uzun dile (6,7 - 7,2 mm) sahip bal arısıdır. Bu özelliği ile Ardahan’ın geneline hâkim olan 
derin tüplü çiçeklerin nektar kaynaklarını (ağırlıklı olarak Boraginaceae ve Fabaceae familyaları) 
en iyi şekilde değerlendirmekte ve Ardahan’da yaygın, derin tüplü bir bitki olan üçgül çiçeğinden 
çok iyi yararlanmaktadır. Düşük sıcaklıkta ve elverişsiz iklim koşullarında çalışabilir. Düzensiz-
köprü petek yapma eğilimi vardır. Petek gözlerini sırlarken bal ve sır arasında hava boşluğu 
bırakmadığı için petekli balı koyu ve nemli bir görünüme sahiptir.  

Kafkas arısı ırkının özellikleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2004/39 sayılı 
“Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ” ile belirlenmiştir. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda, Kafkas arısının ırk özelliklerinin korunması 
için Ardahan ili “izole bölge” olarak, Artvin ili hariç diğer illerden gelecek arı girişine 
kapatılmıştır. Genelgenin uygulanmasında Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi 
Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü birlikte çalışmaktadır. 

Kafkas arısı ırkının soğuk iklim koşullarında kışlama yeteneği zayıftır. Ardahan ilinin kış 
şartlarının çetin olması nedeni ile gerekli koşullara sahip olmayan Ardahan çiçek balı üreticileri 
arılarını kış döneminde Artvin’in mutedil mikro klima iklim koşullarına sahip bölgelerinde 
kışlatırlar. Kafkas arı ırkının kışlatılmasına uygun, nemli olmayan, havalandırmaya müsait, kapalı 
ve korunaklı ortamı sağlayan Ardahan çiçek balı üreticileri ise kışlatma dönemini Ardahan il ve 
ilçelerinde geçirirler. Arılarını Artvin’de kışlatan ve oradan Ardahan iline gelen arıcıların çalışma 
dönemindeki konaklama yerleri Ardahan Valiliği tarafından belirlenir. Ardahan ilindeki sabit 
arıcılar ise çalışma döneminde, Ardahan çiçek balı üretimine uygun olan kendi arazileri üzerinde 
yahut Ardahan Valiliği tarafından belirlenen arazide konaklarlar. 

Coğrafi Yapı ve İklim Özellikleri: 
Ardahan ili ortalama olarak 1.300 m - 3.200 m rakımları arasında yükseltileri değişen bir 

havzadır. İl topraklarının yaklaşık %60’ı çok sayıda bal ve polen kaynağı bitki çeşidinin doğal 
olarak yetiştiği mera arazisi olup, arıların yararlanabileceği bitkilerin yetişmekte olduğu arazi 
miktarı toplam arazi varlığının %80’ini oluşturmaktadır. Toprak yapısı organik madde 
bakımından zengin çernezyom içeren (%6-8 oranında) kahverengi ve kestane rengi topraklardır. 
İklim ve coğrafi yapısı nedeniyle ildeki en önemli tarımsal faaliyet, mera hayvancılığının 
ardından arıcılık faaliyetidir. Ardahan’da kültür bitkileri tarımı, iklim ve yetiştiricilikle ilgili 
olumsuz koşullardan dolayı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle ilde, herhangi bir kimyasal 
kalıntı olmayan, sulama yapılmayan, çiçeklerin sadece doğal ortamında yetiştiği büyük ölçekli 
araziler bulunmaktadır. 

Doğal Bitki Örtüsü (Flora): 
İlde yaklaşık 1.150 kadar bitki türü bulunmaktadır. Kafkas arılarının nektar ve polen 

kaynağı olarak yararlanabileceği çiçekli bitkilerin sayısal çokluğunun yanında, bu bitkilerin birim 
alandaki yoğunlukları Ardahan çiçek balının karakteristik özelliklerini oluşturmaktadır. 

Ardahan genelinde  nektar ve polen kaynağı bitkilerin başlıcaları, Apiaceae, Asteraceae, 
Betulaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Caprifoliaceae, Caryophyllaceae, 
Cistaceae, Chenopodiaceae, Cyperaceae, Dipsacaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 
Fagaceae , Geraniaceae , Lamiaceae, Liliaceae, Onagraceae , Pinaceae, Poaceae, Polygonaceae, 
Rhamnaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Salicaceae ve Solanaceae’dir. Üretilen ballarda yoğun 
olarak, Boraginaceae ve Fabaceae familyalarına ait polenlere rastlanmaktadır. 

Kimyasal ve Polen Özellikleri: 
Ardahan çiçek balının kimyasal özellikleri aşağıdaki gibidir: 
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Nem  En fazla %20 
Sakaroz (en fazla) 5g/100g 
Fruktoz+Glukoz (en az) 100 g’da 60 g 
Fruktoz /Glukoz 0,9 - 1,4  
Suda çözünmeyen madde (en 
fazla)* 

0,1 g/100 g 

Serbest asitlik (en fazla) 50 meq/kg 
Elektrik iletkenliği En fazla 0,8 mS/cm 
Diastaz sayısı (en az) 8 
HMF (en fazla) 40 mg/kg 
Balda protein ve ham bal delta 
Cl3 değerleri arasındaki fark 

-1,0 veya daha pozitif 

Balda protein ve ham bal delta 
Cl3 değerlerinden hesaplanan C4 
şekerleri oranı (en fazla) 

%7 

Prolin miktarı (en az) 300 mg/kg 
Naftalin miktarı (en fazla) 10 ppb 

Polen  

Boraginaceae familyasından “Echium vulgare, Myosostis 
alpestris”, Fabaceae familyasından “Trifolium campestre, 
Trifolium pratense, Trifolium repens, Onobrychis spp.” 
taksonlarına ait polenler dominant oranlarda (%45 ve 
üzeri) bulunmaktadır. 

 
Üretim Metodu: 
Ardahan ilinde arıcılık faaliyeti sabit arıcılık şeklinde, tabi oğul almak suretiyle koloni 

sayısını arttırmak, kolonilerin yaşlı ve verimsiz ana arılarını değiştirmek ve ağırlıklı olarak bal 
üretimi şeklinde yürütülmektedir. Arıcılar, arıcılık faaliyetlerini; tercihen, ilde mevcut olan 
Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünden temin ettikleri sarıçam 
tahtalardan imal edilen langstroth tipi standart kovan kullanarak gerçekleştirmektedir. “Ardahan 
Çiçek Balı” üreticileri faaliyetlerini ikamet ettikleri köy ya da yörede Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda Ardahan Valiliğinin gösterdiği yerlerde sabit olarak 
yapmaktadırlar. 

Ardahan’da kapalı kışlaklarda konaklatılacak koloniler, Ekim-Kasım aylarında arıların 
çalışmadığı ve kovanda bulunduğu soğuk hava şartlarında, günün akşam saatlerinde içeri 
alınmaktadır. Ardahan çiçek balı üreticilerinden arı kolonilerini Artvin’de açık alanda kışlatacak 
olanlar da aynı dönemde kolonilerini Artvin Valiliğinin gösterdiği kışlatma alanına nakleder.  

Uzun kış şartları dikkate alındığında kolonilerin kışa hazırlanması için güz dönemi 
beslemesi büyük önem arz etmektedir.  Bal hasadından sonra, kovanda azalan balın yarattığı stresi 
gidermek ve ana arının yumurta atmasını teşvik amacıyla koyu şurupla azar azar besleme 
yapılmalıdır. Bu beslemeye her gün bir defa olmak üzere on beş gün boyunca devam edilmelidir. 
Havaların soğumaya başlamasıyla kovandaki polen stokunun azaldığı güz döneminde polen ve 
polen ikame yemler (arı keki) ile katı besleme yapılmalıdır. Katı beslemeye, kovanların kışlama 
yerine alınacağı zamana kadar devam edilebilir. Güz dönemi beslemesinde amaçlanan, yaşlanmış 
ve yıpranmış işçi arıların ölümü ile azalan kovan nüfusunun ilkbahar dönemine güçlü bir şekilde 
girmesini sağlamaktır. 
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Arıların kışlama döneminde oluşturduğu kış salkımının bozulmaması için ani ısı 
değişiklikleri yaşanmamalı, ortamda kış salkımını bozacak yoğun ses, yoğun ışık veya aşırı nem 
olmamalıdır. Bu şartların sağlandığı kapalı kışlaklarda kovanlar, yerden bir metre yükseklikte 
profil sergiler üzerinde, zayıf koloniler ortada olacak şekilde 3-4 sıra halinde ve kovanların ön 
kısımları 10-15 cm yukarı kaldırılmış şekilde istiflenmelidir. Kovan uçuş deliklerinde oluşan 
labirent şeklindeki propolisler temizlenip, uçuş deliğine ızgara çakılmalı, kovanlarda hava 
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde, temiz pamuklu bezler ile koloniler örtülmelidir. Kovan 
kapaklarının havalandırma delikleri açık tutulmalı; mekânın havalandırması ise taze havanın 
girişine ve solunan havanın tahliyesine izin verecek şekilde olmalıdır. 

Kışı kapalı mekânlarda geçiren kovanlar; hava sıcaklıklarına bağlı olarak Mart sonu Nisan 
ayı başında kışlaklardan çıkartılarak arılıklara yerleştirilir. Artvin’de kışlayan kolonilerin nakli ise 
Nisan ayında yapılmaktadır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce her yıl yayınlanan genelgede “konaklama 
yeri” için belirtilen asgari koşullar temel alınarak arıcıların konaklayacağı yerler Ardahan Valiliği 
tarafından belirlenir. Kafkas arısı ırkının yağmalama özelliği dikkate alınarak kovanlar arasındaki 
mesafeler en az 3 - 4 metre, kolonilerin yoğunluğuna göre arılıklar arasındaki mesafeler ile köy 
hayvanlarının geçiş yolları, köy içi, okul, cami, köy içme suyu, ana yollar gibi yerlere olan 
uzaklıkları en az 500 metre, pis su kaynakları ile atık ve çöp alanlarına uzaklıkları ise en az 3 km 
olacak şekilde konaklama yerleri belirlenir. Her arılıkta arıların su ihtiyacını giderebileceği bir 
suluk bulundurulmalıdır.  

Kafkas arısı, ırk özellikleri nedeniyle erken ilkbaharda oldukça yavaş gelişir. Büyük bal 
akış dönemine yani Temmuz ayına, en güçlü, 21. Gününü tamamlamış, nektar, polen, propolis ve 
su toplama kabiliyetine erişmiş tarlacı arı popülasyonu ile girip maksimum bal stokunu 
sağlayacak şekilde haziran ayı başında hızla gelişir. Bal hasadından sonra yeniden yavru üretimini 
azaltarak bal stokunu uzun kış aylarında ekonomik olarak değerlendirir. Arıların kışlaklardan 
çıkartıldığı Mart-Nisan aylarında yapılacak ilkbahar beslemesine kek ve polen gibi katı yemler ile 
başlanmalı, ısı durumuna ve kovana gelen polen miktarındaki artış oranına göre önce koyu (2 
birim kristalize şeker /1 birim su) sonra da normal (1 birim kristalize şeker /1 birim su) şurupla 
beslemeye bal akış dönemine kadar devam edilmelidir. 

Ardahan çiçek balı hasadına petek gözlerin sırlandığı Temmuz ayının ortasından itibaren 
başlanmakta ve Ağustos ayında da bal hasadı tamamlanmaktadır. Hasada, balın olgunlaşma 
göstergesi olan, petekteki balın tamamı veya en az 2/3’ü sırlanan peteklerden başlanmaktadır. 
Ardahan çiçek balının nemi (su oranı) %20’nin altında olmalıdır. Henüz olgunlaşmamış, erken 
dönemde süzülen ballarda su oranı yüksek olacağından bal daha erken kristalize olur aynı 
zamanda fermantasyona uğrar. 

Bal akışının başladığı Temmuz ayı başlarında, gelişen kolonilere, balın üretileceği 
ballıklar (üstlükler) ve ballıklara da steril petek konulmalıdır. Kuluçkalıktaki ballar hasat edilmez 
ve kış koşulları dikkate alınarak arılara bırakılır. 

Bal hasadına akşamüstü başlanır. Kovanlardan alınan petekler temiz bir boş kovana 
yerleştirilip, üzerleri temiz beyaz bir bez ile örtülerek süzme odaları veya çadırlarına taşınır. 
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Beyaz petekli ve tam sırlı düzgün petekler, petekli bal olarak,  diğer petekler ise süzme 
makinesinde (santrifüj) süzülerek krom çelik tanklara doldurulur ve hijyenik bir ortamda 
dinlendirilmeye bırakılır. Dinlendirmede amaç; polen taneciklerinin çöktürülmesi ve hava 
kabarcıklarının giderilmesidir.  Dinlendirilerek berrak, temiz ve parlak bir görünüm alan ballar 
cam kavanoz veya laklı tenekelere doldurulur. 

Varroa mücadelesi; birincisi petek gözlerindeki yavru oranının en az olduğu dönemde, 
yani arıların kışlaklardan çıkartıldığı Mart-Nisan aylarında, ikincisi ise bal hasadından sonra, 
petek gözlerindeki yavru oranının en düşük olduğu dönem olan Eylül ayında olmak üzere yılda 
iki defa yapılır. Varroa mücadelesi döneminde kullanılan ilaçların ruhsatlı olması gerekmektedir. 
Ruhsatlı ilaçlar, prospektüsünde belirtilen talimatlara uygun şekilde kullanılır. 

Denetleme: 
Denetleme Komisyonu: 
Ardahan çiçek balının bahsedilen özelliklere göre üretiminin yapılıp yapılmadığının 

denetimi mevcut kanun ve yönetmeliklere göre Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği 
koordinatörlüğünde; Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliğinden en az 3 kişi, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğünden en az 1 kişi, Ardahan Üniversitesinden en az 1 kişi, Ardahan 
Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünden en az 1 kişi, Ardahan Belediye 
Başkanlığından en az 1 kişi, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasından 1 kişi ve Ardahan Ziraat 
Odasından 1 kişinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. 

Komisyon, yılda en az üç kere, tercihen denetim dönemlerinin öncesinde olmak kaydıyla 
toplanacaktır. Komisyon; ihtiyaç olması halinde, şikâyet veya şüphe üzerine belirlenen periyotlara 
bağlı kalmaksızın her zaman toplanarak “Ardahan Çiçek Balı” üreticilerini denetleyebilir. 

Komisyon, denetimin gerçekleştirilmesi noktasında, konusunda uzman tam donanımlı 
kişilere yetki verme, alma, denetim raporlarını inceleme, firma başvuruları hakkında nihai 
kararları verme, idari kararları alma, işleyiş için gerekli önlemleri alma, hakların korunması 
bakımından yasal ve/veya hukuki süreçleri başlatma ve takip etme konularında tam yetkili olarak 
faaliyet gösterecektir. 

Kurumlardan tahsis edilen komisyon üyelerinin denetim amacıyla gerçekleştirdiği 
harcamalar, mesai ücretleri, analiz, laboratuvar ve/veya diğer masraflar denetlenen üreticilerce 
karşılanacaktır. 

Komisyonda Yer Alan Kurumların Denetimlerdeki Görevi: 
Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği: Koordinatör kurum olarak tüm denetimlerde en az 

bir kişiyi hazır bulunduracaktır. Komisyonda bulunan tüm kurumların görevlerini yerine getirmesi 
bakımından koordinasyonu ve sürekliliği sağlayacak, kurumların belirlenen görev dağılımında 
etkin ve aktif şekilde yer alacaktır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü: Müdürlük tüm denetim zamanlarında bir kişiyi 
hazır bulunduracaktır. Müdürlüğün görevi, özellikle gezgin arıcılara gösterilen yerlerin bitki 
yoğunluğunun değerlendirmesini yapmak, sabit arıcıların arı konaklattığı alanların “Ardahan 
Çiçek Balı” üretimine uygun bitki varlığına sahip olup olmadığını tespit etmek ve gerekirse 
Valiliğin arıcılara gösterdiği alanların değiştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. 
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Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü: Tüm denetim 
zamanlarında, görevlendirilen bir kişi, üretimde yer alan arıların saf Kafkas arısı ve sağlıklı olup 
olmadıklarını, ırkın yaşamsal faaliyetlerine uygun ekipman ve çevre koşullarının sağlanıp 
sağlanmadığını denetleyecektir. 

Ardahan Üniversitesi: Üniversite tüm denetim aşamalarında ister ise en az bir kişiyi hazır 
bulundurabilecektir. Ancak tüm komisyon toplantılarına katılacak ve denetim raporlarını 
inceleyerek, hasat edilen balların analiz sonuçlarını, polen yoğunluğunun coğrafyaya özgü 
bitkilerden olup olmadığını, “Ardahan Çiçek Balı” kriterlerine uygun sonuçlar elde edilip 
edilmediğini değerlendirerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ardahan İli Arı 
Yetiştiricileri Birliği ile veri oluşturulmasını sağlayacaktır.  

Ardahan Ziraat Odası: Oda ilk denetim aşamasında en az bir kişiyi hazır bulunduracaktır. 
Arıların bal topladığı meraların küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektörleri ile dengeli olarak 
kullanımı konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile birlikte katkı sağlayacaktır. 

Ardahan Belediye Başkanlığı: Belediye, tüm denetimlerde en az bir kişiyi hazır 
bulunduracaktır. Özellikle arı konaklama yerlerinin çevresel faktörlerinin iyileştirilmesi, ticari 
alana çıkan “Ardahan Çiçek Balı” etiketi taşıyan ürünlerin ticari alanda denetlenmesi, gelen ihbar 
ve şikâyetlerin değerlendirilerek Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliğine bildirilmesini 
sağlayacaktır. 

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası: Oda, tüm denetimlerde en az bir kişiyi hazır 
bulunduracaktır. İlk denetimden son denetime kadar, alana giren arıların ve hasat edilen balların 
sayısal verilerini değerlendirecek, bir önceki yıl ile kıyaslama yaparak bir sonraki yılda hedeflerin 
belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Arıcıların modern üretim koşullarında üretim yapmasını 
sağlayacak nitelikteki çalışmaları ve eğitimleri koordine edecektir. 

Denetim Şekli ve Zamanları: 
İlk Denetim: 
Uygun hava şartları oluşmuş ise Mart ayından itibaren Haziran ayının ortalarına kadar, 

kışlaklardan çıkarılan kolonilerin üretim sezonunu geçireceği arılıklara yerleştirilmesi aşamasında 
gerçekleştirilecektir. 

Belgeler yönünden denetim: Üreticilerin “Ardahan Çiçek Balı” üretimi yaptıklarına dair 
Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliğine bilgi verip vermediği denetlenecektir. Bu sayede 
“Ardahan Çiçek Balı” üretici kayıtları tutularak denetime esas olması sağlanacaktır. 

Konaklama yerinin ve koşullarının denetimi: Mevcut uygulamalara ve üretim metodunda 
belirtilen koşullara göre arıcılara gösterilen konaklama yerinin “Ardahan Çiçek Balı” üretmeye 
uygun olup olmadığı denetlenecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ve İlçe 
Müdürlüğünün tespitleri temel alınarak, konaklama yeri, yörenin flora durumu, arazi yapısı, 
mevsimsel durum, kovan kapasitelerinin yeterlilikleri ve bölgenin flora kapasitesinin koloni 
kapasitesine yeterliliği denetlenecektir. Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün her 
yıl yayınlanan genelgesinde “konaklama yeri” için belirtilen asgari koşullar temel alınarak 
“Ardahan Çiçek Balı” üretmeye elverişli bir konaklama koşulu sağlanıp sağlanmadığı Ardahan 
Valiliği tarafından denetlenir. 

Arı faktörü yönünden denetim: Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi 
Müdürlüğü tarafından kışlamadan çıkan arılı kovanlardaki kış kayıpları (sönen arı), arıların ırkı, 
performansları, sağlık ve sayısal verileri yönünden denetimleri yapılacak, elde edilen veriler 
doğrultusunda sorunlar tespit edilerek üretici yönlendirilecektir. 
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Üretim materyalleri ve hayvansal besinler yönünden denetim: Ardahan İli Arı 
Yetiştiricileri Birliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, arılıklarda arıların 
temiz su ihtiyacının giderilip giderilmediği, ya da temiz su kaynaklarına yakın olup olmadığı, 
ilkbahar beslenmesi için verilecek şurupların kıvamı, şeker / su oranı ile şurup ya da kek ile 
besleme yapılacak zamanlar ve uygulama yöntemlerinin doğru bir şekilde ve “Ardahan Çiçek 
Balı”nın doğal yapısını bozmayacak şekilde yapılıp yapılmadığı denetlenecektir. Bu konular ile 
ilgili arıcılar yönlendirilecektir. 

Hastalıkla mücadele, ilaçlama ve ilaçlama materyalleri yönünden denetim: “Ardahan 
Çiçek Balı”nın doğal özelliğinin bozulmaması ve balda ilaç kalıntısı olmaması için bu dönemde 
“varrao” ve diğer arı hastalıkları ile uygun yöntemlerle mücadele edilip edilmediği 
denetlenecektir. 

İkinci Denetim: 
Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kolonilerin geliştiği, oğul verdiği ve ballıkların 

kovanlara verilmeye başlandığı, bal üretiminin en yoğun olduğu üretim döneminde 
gerçekleştirilecektir. Bu aşamada yapılacak denetimlerin sıklığı ve periyotları komisyon 
tarafından belirlenecektir. 

Koloni gelişiminin denetimi: Oğul alma işlemleri ve arıcı bazında koloni varlığının saf ırk 
olup olmadığının tespit edilmesi için denetim yapılacaktır. Kolonilerin gelişiminin izlenmesi, bal 
üretimi döneminde balda kalıntı bırakacak ilaçlarla ilaçlamanın yapılmaması için denetim 
yapılacaktır. Yöredeki “Ardahan Çiçek Balı” üretim kapasitesi ile mevcut kolonilerin 
performansları ve koloni başına bal verimi gibi faktörlerin değerlendirileceği ve yaklaşık toplam 
bal üretimi rekolte tahmini yapmak üzere kontroller yapılacaktır. 

Üretim materyalleri, üretim yöntemi ve ürün yönünden denetim: Steril petek kullanımı, 
kovanlara kat verilmesi işlemi, bal sağım materyalleri, üretilen balların doğallığının bozulmaması 
için doldurulacağı ambalaj malzemesinin kontrolü, balların uygun şekilde dolumunun yapılıp 
yapılmadığı, etiketlenmesi ile ilgili kontroller yapılacaktır. 

Üçüncü Denetim: 
Bal hasadının yapıldığı Temmuz ayı sonunda ve Ağustos ayında yapılmaktadır. Birliğe 

“Ardahan Çiçek Balı” üretimi yapacağı konusunda bilgi veren üreticilerin hasat ettiği ballardan 
alınacak örneklerde gerekli tahliller yapılacaktır. Tahlillerin yapılacağı laboratuvarlar, 
yürürlükteki kanun, yönetmelik ve genelgeler göz önünde bulundurularak her yıl Komisyon 
tarafından belirlenecektir. 

Üçüncü denetim aşamasında, ayrıca toplam koloni sayısı ve kovan başına verim değeri ile 
toplam bal üretiminin arıcı bazında tespit edilmesi amacıyla kontroller yapılacaktır. Bu 
kontrollerde arıcı bazında bal miktarı tespit edilecek ve bu sayede ticari amaçlı başka bölgelerden 
bal girişi engellenecektir. 

Kışlama hazırlıklarının üretim metodu kısmında belirtilen hususlara göre yapılıp 
yapılmadığı denetlenecektir. 

Coğrafi İşaret Etiketinin Ürün Üzerinde Kullanılması: 
Hasat dönemi bittikten sonra “Ardahan Çiçek Balı” etiketi almak üzere Ardahan İli Arı 

Yetiştiricileri Birliğine başvuran ve bal analizleri uygun olan balların dolumu, yürürlükteki kanun, 
yönetmelik ve genelgeler göz önünde bulundurularak her yıl Komisyon tarafından belirlenecek 
dolum tesislerinde yapılacak ve dolumu yapılan ballar Birliğin görevlendireceği denetçi/denetçiler 
kontrolünde etiketlenecektir. 7030/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci 
maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir. 

COĞRAFİ İŞARETİN 
Başvuru Tarihi : 23/02/2015 
Başvuru No : C2015/015 
Coğrafi İşaretin Türü : Menşe adı 
Başvuru Sahibi : Uşak İl Özel İdaresi 
Başvuru Sahibinin Adresi : Ünalan Mh. Atatürk Bulvarı No: 102 Merkez/UŞAK 
Ürünün Adı : Tarhana 
Coğrafi İşaretin Adı : Uşak Tarhanası 
Kullanım Biçimi : Markalama 
Coğrafi Sınır : Uşak ili 
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Tarhana, Türkiye’de yaygın olarak tüketilen ve buğday unu, yoğurt, çeşitli sebzeler ile 

baharatların ilavesiyle hazırlanan hamurun fermente edildikten sonra kurutulup öğütülmesi ile 
elde edilen geleneksel bir fermente gıdadır. 

Uşak Tarhanasının ünü; Uşak ilinin iklim koşulları nedeniyle fermantasyonun daha düşük 
sıcaklıkta ve daha uzun sürede gerçekleşmesinden dolayı mayalanmayı sağlayan mikroorganizma 
çeşitliliğinin yüksek olması ve bunun sonucu lezzetinin artmasından, ayrıca tarhana yapımında 
diğer yörelere nazaran yoğun biber kullanımı sayesinde Uşak yöresinde tarhananın iştah açıcı 
özellik kazanmasından kaynaklanmaktadır. Bu itibarla ürün menşe adı olup, üretim işlemi 
tümüyle Uşak ili sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. 

Uşak Tarhanası; buğday unu, tam yağlı yoğurt, kırmızıbiber, soğan, domates ve nanenin 
karışımı ile hazırlanan hamurun en az 21 gün fermente edildikten sonra, temiz bez üzerine 
serilerek ve belli aralıklarla boyut küçültülerek gölgede kurutulan granül yapıda bir tarhana 
çeşididir.  Uşak Tarhanası kurutularak kullanılabildiği gibi hamur halinde buzdolabı koşullarında 
veya dondurularak muhafaza edilebilir. 

Uşak’ta üretilen Uşak Tarhanası lezzeti dolayısıyla diğer tarhana çeşitlerinden 
ayrılmaktadır. Lezzeti farklılaştıran temel unsurlar; Uşak’ın sahip olduğu doğal iklim koşullarında 
yürütülen uzun fermantasyon basamağı ile hazırlanışında kullanılan sebze (kırmızıbiber, soğan ve 
domates) oranlarının yüksek olması ve pişirilmeden kullanılmasıdır. Birçok yörede fermantasyon 
bir haftada sonlandırılırken, Uşak Tarhanasının üretiminde fermantasyon 21 günde 
tamamlanmaktadır. Halk arasında tarhana fermantasyonunun tamamlanması için, hamurun iki kez 
kabarıp inmesi gerektiği ifade edilir. Uşak Tarhanasının uzun fermantasyonu Uşak’ın doğal iklim 
koşulları ile ilişkilidir. Uşak ilinin iklimi Ege ve İç Anadolu bölgeleri arasında bir geçiş özelliği 
gösterir. Her iki bölgenin iklim özelliklerini bir arada göstermesine rağmen daha çok kara iklimi hüküm 
sürer. Ürünün üretimi Ağustos ayının son haftasında başlar, Eylül ayı sonuna kadar devam eder. 
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Meteroloji verilerine göre bu iki ayın sıcaklık ortalaması 22 °C’dir. Ayrıca bu mevsimde Uşak’ta 
nisbi nem miktarı ortalama %60 düzeyindedir. Buna göre, Uşak Tarhanasının fermantasyonu 
ortalama 22°C’de gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla tarhana fermantasyonunda görev yapan 
mikroorganizmaların (Laktik asit bakterileri ve mayalar) gelişimlerinin yavaş olduğu bu sıcaklık 
derecesi,  Uşak Tarhanasına has tat ve lezzet üzerine etkili olan çeşitli bileşiklerin oluşması açısından 
oldukça önemlidir. Çünkü fermantasyonun ilk günlerinde hızlı bir ekşime sağlanmakta, daha sonra 
ekşimeden sorumlu organik asitlerin birikmesi bunun yanında yine yararlı bakteri ve mayaların 
ürettikleri diğer bileşikler ile tat ve lezzettin gelişmesi mümkün olmaktadır. Uşak Tarhanasının 
mikro florasında Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus brevis laktik suşları hakim olmasının 
yanında ayırıcı olarak Lactobacillus alimentarius suşu da bulunmaktadır. Diğer taraftan 
Saccharomyces cerevisiae mayası bulunurken, Pichia kudriavzevii suşu da yer almaktadır. Ayrıca 
tarhana hamurunun uzun süre fermente edilmesi, yararlı bakteri ve mayaların proteinler üzerine tesir 
ederek özellikle insan sağlığının geliştirilmesi açısından, örneğin vücut direnç sisteminin 
güçlendirilmesinde ve yüksek tansiyonun düzenlenmesinde faydalı olabilecek çeşitli proteinlerin 
açığa çıkmasına da katkıda bulunmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda Uşak Tarhanasının 
florasında bulunan ve yararlı olan bazı laktik asit bakterilerinin hastalık yapan diğer bakteriler 
üzerinde öldürücü maddeleri (bakteriyosin) ürettikleri tespit edilmiştir. 

Uşak Tarhanasının ayırt edici özelliklerinden bir diğeri ise hazırlanmasında kullanılan 
bileşenlerin zenginliğidir. Özellikle üretimde yoğun sebze kullanımı mevcuttur. Bu farklılık tat-
lezzetin gelişmesinde ve beslenmede etkili olduğu kadar fermantasyonda yararlı 
mikroorganizmaların artışına da katkıda bulunmaktadır. Tablo 1’de verildiği gibi Uşak 
Tarhanasının üretiminde %42 oranında sebze kullanılmaktadır. Bu oran, Türkiye’nin farklı 
coğrafyalarında üretilen tarhana bileşimlerinden yüksektir. Fermantasyonda yararlı 
mikroorganizmaların çeşitliliğinin artışına neden olan diğer bir husus ise başka yörelerde 
uygulanan tarhana hamuru hazırlama esnasındaki sebze pişirme işleminin, Uşak Tarhanasının 
hazırlanmasında uygulanmamasıdır. Bu işlemin yapılmaması sebzeler üzerinde taşınan yararlı 
mikroorganizmaların ölmesini engellemektedir. Uşak Tarhanasının ayırt edici özelliği kendine 
has iklim özelliklerinde uzun süre (21 gün) fermantasyonla üretilmesi ve Uşak’ın Sivaslı ilçesinde 
yetişen Sivaslı Biberi’nin üretimde yoğun olarak kullanılmasıdır. 

Üretim Yöntemi: 
Uşak Tarhanasının hazırlanmasında kullanılan içerik ve miktarlar Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Uşak Tarhanasının hazırlanmasında tam buğday unu (Türk Gıda kodeksi Buğday 
Unu Tebliği, Tebliğ No: 2013/9’e uygun) tam yağlı (>%3.8) yoğurt (Türk Gıda kodeksi Fermente 
Süt Ürünleri Tebliği, Tebliğ No: 2009/25’e uygun) üretilmiş, çürük içermeyen sağlam yapıda, 
firesi düşük tarhanalık kırmızı biber, soğan, salçalık domates ile mikotoksin ve pestisit içermeyen 
kurutulmuş (nem içeriği < %10) nane (Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, Tebliğ No: 2013/12’e 
uygun) kullanılır. Uşak Tarhanasının bileşiminde yer alan kırmızı biber için Capsicum annum 
L. cv. Kapya biber türü ile toprak ve iklim özellikleri nedeniyle Uşak’ın Sivaslı ilçesinde yetişen 
hafif acılık vermek amacıyla Sivaslı Biberi (diğer bir adı üç burun) kullanılmalıdır. Capsicum 
annum L. cv. Kapya biberi, kalın etli ve oldukça da verimli bir biber varyetedir. 15 cm'e varan 
uzun, yassı ve konik şekilli biberlerdir. Biberin et kalınlığı 3 mm’dir. Sivaslı biberi (üç burun) ise 
su oranı düşük, yeşil renkte oldukça acı bir biberdir. Tarhana üretiminde kullanılacak olan 
biberlerin örnek resimleri Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Capsicum annum L. cv. Kapya Sivaslı Biberi (üç burun) 
Şekil 1. Uşak Tarhanası için kullanılacak biberlerin görüntüsü 

 
Tablo 1. Uşak Tarhanası hamurunun bileşimi 

BİLEŞENLER MİKTAR (%) 
Buğday Unu 40 
Kırmızı Biber   
Kapya (Capsicum annum L. cv. Kapya) 17 
Sivaslı Biberi (üç burun) 3 
Yoğurt 16 
Soğan 12 
Domates 10 
Tuz 1 
Nane 0.5 
Ekşi hamur 0.5 

 
Uşak Tarhanasının üretim aşamaları Şekil-2’de özetlenmiştir. Uşak Tarhanasının 

üretiminin ilk aşaması harcın hazırlanmasıdır. Bunun için tedarik edilen domates, kırmızıbiber, 

soğan ve kuru nane ince bir şekilde kıyıcı makineden geçirilir, bu karışıma tam yağlı yoğurt ilave 

edilir. Hazırlanan karışım takiben bir gün oda sıcaklığında (22°C) bekletilerek fermente ettirilir. 

Halk arasında bu karışım tarhana ezesi olarak bilinir. Takip eden aşamada, harcın içine önceden 

hazırlanıp çoğaltılmış ekşi hamur ve buğday unu ilave edilerek kulak memesi yumuşaklığında 

hamur elde edilinceye kadar yoğrulur. Oluşturulan hamur, üzeri temiz bir bez ile örtülerek oda 

sıcaklığında (22°C) fermantasyona bırakılır. Fermantasyon 21 gün sürdürülmelidir. Halk arasında 

fermantasyonun hamurun iki kez kabarıp sönmesi ile tamamlandığı söylenir. Tarhana üretiminin 

bu aşaması ürünün kalitesi ve özelliğinin ortaya çıkması açısından çok önemlidir. Çünkü 

fermantasyon sürecinde florada bulunan yararlı mikroorganizmalar (laktik asit bakterileri ve 

mayalar) çalışır ve ortamda bulunan karbon ve azot kaynaklarını da kullanarak laktik asit ve 

aromatik bileşikleri üretirler. Fermantasyon sürecinde hamurun taşmasının engellenmesi için 

bastırma ve karıştırma işlemi yapılarak hamur havalandırılır. Fermantasyon sonunda başlangıç 

pH’sı 4.5-5.0 aralığında olan hamurun pH değeri 3.70’e kadar düşer. Diğer taraftan, %67’lik etil 

alkole geçen asitlik değeri en az 10, en fazla 35 olmalıdır. Tarhananın asitlik derecesi ise şu 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://haldengelsin.com/p454.v840/GOURMET-KAPYA-500-GR.aspx&ei=UEOEVf-KKIarsAGJ4YCwDA&psig=AFQjCNEYA8Yt7e5s23lET-6YY4GyE1phtA&ust=1434817642663607
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.seramdan.com/BIBER-UC-BURUN-KOY,PR-60.html&ei=fUKEVYrxHIHMsgHf84HgDQ&bvm=bv.96339352,d.bGQ&psig=AFQjCNFRcDUhm2lv-GMnfVI-N-_6FzL_dA&ust=1434817527295783
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şekilde tespit edilmelidir. 10 g tarhana 0,01 g yaklaşımla tartılarak bir erlen (ağız kısmı ince uzun 

olan, genelde fazla buharlaşması istenilmeyen çözeltilerin kaynatılmasında, çözeltilerin 

karıştırılmasında ve titrasyon işleminde kullanılan cam malzeme) içine konur. Üzerine 50 mL 

(20°C’ta) etanol ilâve edilir. Erlenin kapağı kapatılarak 5 dakika kuvvetlice çalkalanır ve içerik 

süzgeç kâğıdından süzülür. Bu süzüntüden 10,0 mL alınır ve süzüntünün rengi açılana kadar 

üzerine damıtık su ilâve edilir. Birkaç damla fenolftalein belirteç çözeltisi konularak değişmeyen 

pembe renk oluşuncaya kadar 0.1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile titre edilir. Harcanan sodyum 

hidroksit çözeltisinin miktarı 5 ile çarpılarak tarhananın asitlik derecesi bulunur. 21 günün 

sonunda ekşiyen ve tatlanan tarhana hamuru küçük parçalara bölünür ve temiz bir bez üzerine 

serilerek gölgede kurutulmaya bırakılır. Ancak her gün bu parçalar biraz daha küçültülerek 

kurumanın daha hızlı ve etkin olması da sağlanır. Üretimin son aşamasında ise öğütme işlemi 

yapılır. Bunun için kuru tarhana hamurları elle ovularak iyice inceltilmeye çalışılır. Öğütme 

işleminin sonunda tarhana parçacıkları elekten geçirilerek, büyük parçaların ayrılması sağlanır. 

Uşak Tarhanasında nem miktarı %10’nun altına düşürülmelidir. Son aşamada granül form 

kazandırılmış Uşak Tarhanası istenilen büyüklüklerdeki bez torbalara dolumu yapılarak serin 

koşullarda muhafaza edilir. Ticari tarhana üretimi geleneksel yönteme bağlı kalınarak, paslanmaz 

çelik malzemeden üretilmiş araç ve gereçler kullanılarak üretilebilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Uşak Tarhanasının üretim aşamaları 
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Uşak Tarhanası’nın üretimi ve son ürün nitelikleri TS2282 no’lu standarda uygun 

olmalıdır. Uşak Tarhanası geleneksel tekniğe uygun ve hijyenik şekilde üretilmeli, muhafazası, 

depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamaları gıda mevzuatına uygun olarak 

gerçekleştirilmelidir. 

Denetleme: 
555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. 

Maddesine uygun olarak, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden bir, Uşak 

Belediyesinden bir, Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden bir olmak üzere 

Uşak Tarhanası konusunda uzman kişilerden oluşturulacak 3 kişilik Denetim Komisyonu; üretim, 
pazarlama ve satış dahil olmak üzere sürecin tüm evrelerinde denetleme komisyonunun kararıyla 

denetimlerini yılda iki defadan az olmamak üzere yapar. Bu komisyon, şikâyet olması halinde 

ayrıca denetimler gerçekleştirir. Coğrafi işaret ile birlikte kullanılacak logoya Denetleme 

Komisyonu karar verir. 
Uşak Tarhanası coğrafi işareti ile üretim yapan firmalar, üretici olarak kendilerini 

Denetleme Komisyonuna kaydettirirler, Komisyon tarafından bu kayıtlar kapsamında yılda en az 

iki defa denetleme yapılır. Ayrıca Uşak Valiliğine, İl Özel İdaresine veya Uşak Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğünden birisine şikâyet edilen üreticiler ise şikâyet tarihinden itibaren fiziki 
uzaklığa bağlı olarak bir hafta içerisinde denetlenir. Denetleme ve şikâyetlerin değerlendirilmesi 

Uşak İl Özel İdaresinin Koordinasyonunda yapılır. Denetleme komisyonu her rutin denetleme 

dönemi öncesi bir araya gelip, denetlenecek üretici ve adreslere göre bir denetleme planı oluşturur. 

Gerekli gördüğünde kamu ve özel sektör laboratuvarlarından da ücreti karşılığında yararlanır. 
Denetim komisyonu; Uşak Tarhanasının ayırt edici özellikleri açısından denetimlerini 

yapar. Bu doğrultuda üretim yerinin ziyareti yapılarak üretim tekniğinin geleneksel Uşak 

Tarhanasına uygun olup olmadığı belirlenir. Özellikle coğrafi işaret tanımında verilen içerikte 

hazırlanması ve fermantasyonun 21 gün uygulanması gibi kritik hususlar denetlenir. Bunun 
dışında üretilen tarhanalar duyusal analize tabi tutulur ve Uşak Tarhanası aroma ve fiziksel 

özelliklerinin uygunluğu araştırılır. Üretilen tarhanaların asitlik değeri ve nem miktarı TS2282’ye 

göre denetlenir ve ilgili standarda uygunluğu tespit edilir. Son olarak ise Uşak Tarhanasının 

ambalaj uygunluğu ve logo kullanımı hususunda inceleme yapılır. Denetime ilişkin raporlar Uşak 
İl Özel İdaresi tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne gönderilir. 

Denetlemedeki muayene, inceleme, raporlama vs giderlerin karşılanması denetim başına 

4857 Sayılı İş Kanunu’da belirlenen şartlara göre, yıllık olarak belirlenen brüt asgari ücretin en 

fazla 5 katı olmak kaydıyla, ilgili firma veya şahıstan alınır. Denetleme esnasında tahsil edilecek 
bu masraflar, kar amaçlı olmadan sadece denetim masraflarını karşılamak amacıyla alınır. 

Denetim Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek denetim bir ön denetim niteliğindedir, 5996 

Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu “Gıda Kodeksi” başlıklı 23 üncü 

maddesi çerçevesinde, Uşak Tarhanasının denetimini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
gerçekleştirir. 7031/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
KHK/669 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli

Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

YÖNETMELİK
— Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman

Bitki Pasaportu Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/34)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/36)

NOT: 30/7/2016 tarihli ve 29786 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İçişleri
Bakanlığına Ait Atama Kararları yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


