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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı
Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası,
19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “erken
uyarı ve yanıt” ibareleri “erken uyarı ve cevap” olarak; Dördüncü Bölüm başlığında yer alan
“Erken Uyarı ve Yanıt” ibaresi “Erken Uyarı ve Cevap” olarak; 19 uncu maddesinin başlığında
yer alan “Erken uyarı ve yanıt” ibaresi “Erken uyarı ve cevap” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bulaşıcı hastalık açısından erken uyarı ve cevap sisteminde yer alan olaylar ile uyarı
düzeylerinin tanımlanması,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“13/12/1983 tarih ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) ve (l) bentleri ile 43 üncü maddesine ve ” ibaresi
“10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361 inci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendine ve 508 inci maddesine,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bildirim sistemi: Bu fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen ak-

tivitelerin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilginin paylaşılması için oluşturulan sistemi,
c) Bulaşıcı hastalık: Enfekte olmuş bir kişi ile doğrudan temas yoluyla veya bir vektör,

hayvan, ürün veya çevreye maruz kalma gibi dolaylı yollardan veya bulaşıcı madde ile kirlen-
miş olan sıvı alışverişi yolu ile insandan insana bulaşan, bir mikroorganizma veya onun toksik
ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan hastalığı,

ç) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık: Ek-I’de yer alan bildirimi zorunlu bulaşıcı has-
talıkları,
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d) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü: Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını ön-
lemek ve durdurmak amacıyla epidemiyolojik araştırmalar da dâhil olmak üzere alınan önlem-
lerin tümünü,

e) Erken uyarı ve cevap sistemi (EUCS): Biyolojik, çevresel, kimyasal, radyolojik ve
nükleer etkenler ile kaynağı bilinmeyen ve salgın yapma potansiyeli taşıyan durum ve olaylarla
ilgili, zamanında veri ve bilgi toplayan, analiz eden, entegre sürveyans ile yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası düzeydeki ani gelişen halk sağlığı tehditlerinin yayılmasını önleme ve kontrol
etmeyi içeren faaliyetleri,

f) Göstergeye dayalı sürveyans: Hastalıklarla ilgili önceden belirlenmiş verilerin rutin
bir şekilde toplandığı, analiz edildiği, yorumlandığı ve geri bildiriminin yapıldığı sürveyans
yöntemini,

g) Olaya dayalı sürveyans: Hastalık kümelenmeleri, açıklanamayan ölümler gibi halk
sağlığı olaylarının erken tespiti, bildirimi, doğrulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması
amacıyla akut halk sağlığı olayları ile ilgili verilerin hızlı bir şekilde toplanması, analiz edil-
mesi, yorumlanması ve geri bildiriminin yapıldığı sürveyans yöntemini,

ğ) Salgın: Belirli bir alanda, belirli bir grup insan arasında, belirli bir süre boyunca bek-
lenenden daha fazla vaka görülmesi veya salgın potansiyeli olan ve epidemiyolojik olarak bağ-
lantılı iki veya daha fazla vaka ya da yeni görülen/elimine edilmiş veya eradike edilmiş hasta-
lığa ait tek bir vakanın görülmesini,

h) Sendromik sürveyans: Belirli bir hastalığa özgü olmayan tanı veya semptomlardan
oluşan sağlık ile ilgili verilerin toplandığı, analiz edildiği, yorumlandığı ve geri bildiriminin
yapıldığı sürveyans yöntemini,

ı) Sürveyans: Herhangi bir hastalık, durum veya olay ile ilgili olarak uygun koruyucu
ve karşı önlemlerin önerilmesi, alınması ve uygulanması amacıyla, verilerin, sürekli ve siste-
matik bir şekilde toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve ilgili taraflarla paylaşılmasını,

i) Topluluk ağı: Bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü ağı olarak adlandırılan ve
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 22 Ekim 2013 tarihli ve 1082/2013/EU kararında bahsi
geçen faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilginin paylaşılması için oluşturulan
sistemi,

j) Vaka: Sürveyans amaçları veya salgın için yapılmış bir vaka tanımı ile uyumlu bir
hastalığa ya da sağlık sorununa sahip kişiyi,

k) Vaka tanımı: Belli bir hastalığın bildirimi, sürveyansı veya salgın araştırma amaçları
için bir bireyin “vaka” olarak tanımlanabilmesinde bir arada bulunması gereken tanısal kriterler
setini,

l) Vaka sınıflaması: Kriterlerin destekleme derecesine göre “vaka” olma olasılığının
derecelendirilmesini,

m) Şüpheli vaka: Genellikle laboratuvar kriterleri ya da epidemiyolojik kriterler olma-
dan klinik tanımlamaya uyan vakayı,

n) Olası vaka: Genellikle klinik tanımlamaya uyan, epidemiyolojik bağlantılı veya bazı
hastalıklarda destekleyici laboratuvar kriterleri de kullanılan vakayı,

o) Kesin vaka: Genellikle klinik tanımlamaya uyan, epidemiyolojik bağlantılı ve/veya
doğrulayıcı laboratuvar kriterlerini karşılayan, yüksek düzeyde seçici olan hastalığa spesifik
vakayı,

ö) Klinik tanımlama: Klinik kriterlerden birisi ve/veya birkaçının tek başına ya da bir-
likte verilmesi ile hastalığın tarif edilmesini,

p) Klinik kriter: Vakayı açıklamak için kullanılan klinik ölçütleri,
r) Laboratuvar kriteri: Bir vakanın kesin tanısının konması için gereken bir ya da birden

fazla laboratuvar yöntemini,
s) Epidemiyolojik kriter: Epidemiyolojik bağlantının kurulabildiği durumlarda hasta-

lıkla ilgili olarak kullanılan ve hastalığın bazı epidemiyolojik özelliklerini açıklamak için kul-
lanılan kriterleri,

ş) Epidemiyolojik bağlantı: Hastalık için bilinen inkübasyon dönemi içinde, her hastalık
için değişebilmekle birlikte; insandan insana bulaş, hayvandan insana bulaş, ortak bir kaynağa
maruziyetle bulaş, kontamine olmuş gıda ya da içme suyu ile bulaş, çevresel bir etkene maru-
ziyet ile bulaş ve laboratuvar maruziyeti ile bulaş yollarından birisi veya birkaçının bulunma-
sını,
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t) Yerel sağlık birimi: Bakanlığın taşra teşkilatını,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolünün Genel Esasları, İl Bulaşıcı 
Hastalık Danışma Komisyonu ve Ulusal Odak Noktası”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolünün genel esasları
MADDE 5 – (1) İhbar ve bildirimlerin düzenlenmesi, takip edilmesi ve gerektiğinde

bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık tanısı alan vakalar için sürveyans çalışmalarını yürütmek
üzere 100 veya daha fazla yatak kapasitesine sahip tüm yataklı tedavi kurumlarında hekim so-
rumluluğunda sürveyans birimi oluşturulur. Daha az yatak kapasitesine sahip yataklı tedavi
kurum ve kuruluşlarında bu işlemler sürveyans sorumluları tarafından yürütülür.

(2) Tüm gerçek ve tüzel kişiler bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü çalışmala-
rında görevli personele gerekli destek ve kolaylığı sağlamak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“İl bulaşıcı hastalık danışma komisyonu
MADDE 6 – (1) İlde görülen bulaşıcı hastalıkları izlemek, bu konuda yürütülen çalış-

maları değerlendirmek, gerekli durumlarda yapılacak müdahalelere yönelik önerilerde bulun-
mak ve koordinasyonu sağlamak üzere il sağlık müdürlüklerinde İl Bulaşıcı Hastalık Danışma
Komisyonu oluşturulur.

(2) İl Bulaşıcı Hastalık Danışma Komisyonunun teşkili ile çalışma usul ve esasları Ba-
kanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Ulusal odak noktası
MADDE 8 – (1) Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında uluslararası önemi haiz halk

sağlığı acil durumlarında ülke adına Dünya Sağlık Örgütü ve diğer üye ülkelerin ulusal odak
noktaları ile haberleşmek üzere Bakanlıkça ulusal odak noktası belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar ile diğer bulaşıcı hastalıklarla veya

halk sağlığı tehdidi oluşturabilecek durumlar ile ilişkili göstergeye dayalı sürveyans, olaya da-
yalı sürveyans ve sendromik sürveyansa dair bilgi akış sistemi Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar ile sürveyans sistemleri kapsamında yer alan
diğer bulaşıcı hastalıklar ve olayları, bunlar için uygulanan kontrol önlemlerine dair bilgilerle
birlikte bulaşıcı hastalık vakalarının görülmesi veya yeniden ortaya çıkışı ile ilgili bilgileri,

b) Bir salgının gelişmekte olduğunu düşündüren her türlü uyarı ve/veya bilgiyi,”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kişisel veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer
mevzuata uygun olarak korunur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık, bulaşıcı hastalıkların sürveyansı kapsamında gelen bilgileri değerlen-
dirir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Erken uyarı ve cevap sistemi kapsamındaki olay ve durumlar
MADDE 20 – (1) Halk sağlığı riski taşıyan ve EUCS kapsamında tespit edilen, değer-

lendirilen ve gerektiği durumda müdahale edilen ve paydaşlara bildirilmesi gereken olay ve
durumlar şunlardır:
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a) Yayılma potansiyeli olan, önemli hastalık yüküne veya ölümlere yol açabilecek kü-
melenme, salgın hastalık veya sağlıkla ilgili olaylar,

b) Yeni veya yeniden ortaya çıkan/çıkma olasılığı bulunan hastalık veya durumlar,
c) Ani olarak meydana gelen ve kısa sürede çok sayıda kişiyi etkileme olasılığı bulunan

durumlar,
ç) Kişi, yer, zaman analizlerinde sıra dışı aktivite artışının görüldüğü durumlar,
d) Beklenenden fazla ölümlerin tespit edildiği durumlar,
e) Henüz insanda hastalık oluşturmamış ancak maruz kalmaya bağlı olarak hastalık

yapma potansiyeli olan olaylar,
f) Olası sağlık etkileri bulunabilecek kitlesel insan hareketleri,
g) Halk sağlığını etkileme potansiyeli olan doğal afetler, beklenmedik hava olayları,
ğ) Kamuoyunu meşgul eden ve halk sağlığı riski olan diğer sağlık olayları,
h) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumları.”
MADDE 15 –Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Erken uyarı düzeyi 0 ve erken uyarı düzeyi 1
MADDE 21 – (1) 20 nci maddede yer alan olaylardan herhangi birinin bulunmadığı

durum "Erken Uyarı Düzeyi 0" olarak tanımlanır.
(2) 20 nci maddede yer alan olaylardan herhangi birinin görülme olasılığının bulunması

durumunda "Erken Uyarı Düzeyi 1" olarak tanımlanır ve Bakanlıkça belirlenen usule göre bilgi
paylaşımını gerektirir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) 20 nci maddede yer alan olaylardan herhangi birinin kanıta dayalı

veri/bilgiye göre meydana gelme, toplumu etkileme riskinin yüksek olasılık olduğu durum "Er-
ken Uyarı Düzeyi 2" olarak tanımlanır ve potansiyel tehdit olarak adlandırılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) 20 nci maddede yer alan olaylardan herhangi birinin ani gelişen

halk sağlığı tehdidi ile sonuçlanması durumunda "Erken Uyarı Düzeyi 3" olarak tanımlanır ve
kesin tehdit olarak adlandırılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Erken uyarı düzeylerine göre alınacak önlemler
MADDE 25 – (1) Ulusal düzeyde erken uyarı düzeyi ve uluslararası yayılma riski ta-

şıyan tehditler Bakanlıkça belirlenir ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşılır.
(2) Bakanlık erken uyarı ve cevap sistemi kapsamında her bir erken uyarı düzeyinde

alınacak önlemler ve sistemin işleyişine ilişkin düzenlemeleri yapar.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 30 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 30/A

maddesi eklenmiştir.
“Cezai hükümler
MADDE 30/A – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 1593

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun Ek 11 inci maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-I ve EK-III ekteki şekilde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/5/2007 26537

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/4/2011 27893
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde

görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinde

görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amir-

leri EK-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

(2) EK-1 sayılı Cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan

bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri

de buna göre tespit edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü

yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2019/16)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3/5/2018 tarihli ve 30410 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/17) ile
Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı menteşeler, çekmece rayları ve benzeri eşyanın ithalatına
yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması ne-
ticesinde 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) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
ç) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğü’nü,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,
g) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

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

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya 
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya 8302.10 GTP’sinde tanımlı “menteşeler (sivil

hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 GTİP’sinde yer alan nakil vasıtalarına
mahsus olanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 GTİP’sinde tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları,
dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’sinde tanımlı “diğerleri, mobilyalar için
olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)”dır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat
MADDE 5 – (1) 7/2/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile ÇHC menşeli 8302.10
ve 8302.50 GTP’sinde tanımlı eşya için 1,39 ABD Doları/Kg, 8302.42 GTP’sinde tanımlı eşya
için ise 0,508 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte
yandan, nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 20/7/2010 tarihli ve
27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
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liğ (Tebliğ No: 2010/18) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlem miktarı, 8302.10
ve 8302.50 GTP’sinde tanımlı eşya için 1,64 ABD Doları/Kg tutarına, 8302.42 GTP’sinde ta-
nımlı eşya için ise 0,75 ABD Doları/Kg tutarına yükseltilmiştir. Bununla birlikte, 21/12/2016
tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması ne-
ticesinde, bahis konusu eşya ithalatında dampinge karşı önlemin aynı oranlarda uygulanmasına
devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli
eşya ithalatında uygulanan söz konusu önlem, Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli/çı-
kışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21) hükümleri çerçevesinde, ÇHC
menşeli eşya ithalatında uygulanan söz konusu önlem, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland
menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(4) 22/3/2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Teb-
liğ, 13/4/2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve
16/4/2018 tarihli ve 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri
kapsamında, 8302.10.00.00.12 GTİP’sinde yer alan nakil vasıtalarına mahsus menteşeler, söz
konusu dampinge karşı kesin önlemlerin dışında bırakılmıştır.

(5) Diğer taraftan, 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) hükümleri kapsamında, bahse
konu eşyadan 5 ABD Doları/Kg CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının  itha-
latında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma
MADDE 6 – (1) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ile Mobilya Aksesuar

Sanayicileri Derneği (MAKSDER) tarafından soruşturma konusu eşya ithalatında uygulan-
makta olan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla
etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunulmuştur.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Almanya ve Hindistan menşeli/çı-
kışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin
38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.

(3) 3/5/2018 tarihli ve 30410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/17) ile Almanya ve Hindistan menşeli/çı-
kışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşya ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kı-
lınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi
MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 ile so-

ruşturmaya ilişkin kapanış tebliğinin yayımı tarihi arası soruşturma dönemi olarak belirlen-
miştir.
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İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, bilinen ithalatçılara

ve yabancı üretici/ihracatçılara soru formları gönderilmiş ve soruşturma konusu ülkelerin An-
kara’daki Büyükelçiliklerine ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna bildirim yapılmıştır.
İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre
verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek
karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim D.P. Garg & Co. Pvt. Ltd, 3D Manu-
facturing LLP  firmaları ile ilişkili firmalar Ipsa Business India Pvt Ltd ve Suraj Hinges Pvt
Ltd gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur. 

(3) Soruşturma kapsamında Almanya’da mukim Hafele grubu firmaları (Hafele Gmbh
& Co KG, Anton Schneider Gmbh & Co KG, Hafele Berlin Gmbh & Co KG) ve Hettich grubu
firmaları (Hettich Furntech Gmbh & Co KG,  Hettich Marketing und Vertriebs Gmbh & Co
KG, Paul Hettich Gmbh & Co KG, Hettich ONI Gmbh & Co KG, Hettich Heinze Gmbh & Co
KG) firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(4) Almanya’da mukim ve yazılı olarak işbirliğinde bulunmak istediklerini beyan eden
Siegenia-Aubi KG, Siemens AG ve Roto Frank AG firmalarından zamanında ve usulüne uygun
olarak soru formlarına cevap alınmamıştır. Anılan firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hü-
kümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(5) Almanya ve Hindistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu so-
ruşturma ile ilgili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir baş-
vuru alınmamıştır. Bu firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirli-
ğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(6) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yazılı olarak görüş bildirilmiş ve
soruşturma açılışına ilişkin dayanakların yetersiz olduğu, Almanya’dan yapılan ithalat verileri
incelendiğinde önlemlerin etkisiz kılındığını işaret eden bir seyrin bulunmadığı ve Almanya’da
soruşturma konusu eşyanın üretiminin bulunduğu ifade edilmiştir.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlen-
dirmeleri içeren genel nihai bildirim Almanya ve Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliklerine, Av-
rupa Birliği Türkiye Delegasyonuna ve işbirliğinde bulunan firmalara; firmaya özel bilgileri
ve değerlendirmeleri de ihtiva eden firma özel nihai bildirimler işbirliğinde bulunan firmalara
iletilmiş ve taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.
Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Hindistan’da yerleşik Ipsa Business India
Pvt Ltd firmaları nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiştir. Talepleri üzerine, Ipsa Business India
Pvt Ltd firmasının temsilcileri ile 5 Nisan 2019 tarihinde bireysel dinleme toplantısı yapılmıştır. 

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi belge ve görüşler incelen-
miş ve mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde ce-
vap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri

süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan Ipsa Business India
Pvt Ltd, Suraj Hinges Pvt Ltd, D.P. Garg & Co. Pvt. Ltd ve 3D Manufacturing LLP  firmalarının
Hindistan’da bulunan tesislerinde 7-10 Ocak 2019 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruş-
turması gerçekleştirilmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 10 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dam-

pinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kı-
lınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçe-
vesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetme-
liğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu
durumda, önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler için eldeki mevcut veriler kulla-
nılmıştır.

(3) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. nihai bildirim raporuna verdiği ce-
vapta, işbirliğine gelmeyen firmaların iş birliğine gelmemeleri nedeniyle Yönetmeliğin 26 ncı
maddesi hükümleri kapsamında önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılması gerektiğini ifade
etmiştir. Ancak, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerinde işbirliğinde bulunmayan firmalara
ilişkin belirlemelerin olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabileceği hüküm altına
alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 11 – (1) 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’leri kapsamı toplam ithalat 2015,

2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 174, 158, 179 ve 179 milyon ABD Doları olarak ger-
çekleşmiş ve yatay bir seyir izlemiştir.

(2) 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinden 2015-2018 yılları arasında Almanya’dan
ithalat değerleri sırasıyla 31,7 milyon ABD Doları; 31,6 milyon ABD Doları; 39,6 milyon ABD
Doları ve 37,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Almanya’dan yapılan soruşturma
konusu ürün ithalatının dalgalı bir seyir izlediği değerlendirilmektedir.

(3) Anılan ithalat miktar bazında 2015 yılında 4.865 ton iken 2016 yılında %175 ora-
nında önemli bir artış göstererek 13.413 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2017 ve
2018 yıllarında ithalat 2016 yılına göre miktar bazında önemli oranda gerileyerek sırasıyla
6.070 ton ve 5.484 ton olarak gerçekleşmiştir.  2016 yılı ithalatı ayrıntılı olarak incelendiğinde,
anılan yıl ithalatta yaşanan ani artışın soruşturma kapsamı dışında olan nakil vasıtalarına mah-
sus bir ithalattan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Anılan ithalat hariç tutulduğunda 2016 yılı itha-
latında miktar bazında önemli bir artış bulunmadığı anlaşılmaktadır.

(4) Almanya’nın toplam soruşturma konusu ürün ithalatı içerisindeki payı, miktar ba-
zında 2015 yılında %16’dan 2018 yılında %19,4’e yükselmiştir.

(5) Anılan ithalatın birim fiyatı, 2015 yılında 6,5 ABD Doları/Kg iken 2016 yılında
önemli bir düşüş göstererek 2,4 ABD Doları/Kg’a gerilemiştir. Bununla birlikte, ithalat birim
fiyatı 2017 ve 2018 yıllarında 2016 yılına göre önemli oranda artarak sırasıyla 6,5 ve 6,8 ABD
Doları/Kg olmuştur. 2016 yılı ithalatı ayrıntılı olarak incelendiğinde, anılan yıl ithalat birim
fiyatında yaşanan ani düşüşün soruşturma kapsamı dışında olan nakil vasıtalarına mahsus bir
ithalattan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Anılan ithalat hariç tutulduğunda 2016 yılı ithalat birim
fiyatında önemli bir düşüş bulunmadığı anlaşılmaktadır.

(6) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde,
8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinde Almanya’nın ÇHC’den 2015, 2016 ve 2017 yılla-
rında sırasıyla 283, 289 ve 291 milyon ABD Doları; İtalya’dan 90, 91 ve 96 milyon ABD Do-
ları; İspanya’dan 44, 47 ve 52 milyon ABD Doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı
olduğu anlaşılmaktadır.
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(7) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde,
8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinde Almanya’nın toplam ihracatının 2015, 2016 ve 2017
yıllarında sırasıyla 1,70, 1,79 ve 1,96 milyar ABD Doları olduğu ve soruşturma konusu ürün-
lerde Almanya’nın dünyanın önemli ihracatçılarından biri olduğu anlaşılmaktadır.

(8) Hindistan’a ilişkin veriler incelendiğinde, 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerin-
den yapılan ithalatın 2015 yılında 3,7 milyon ABD Doları iken 2016 yılında 6,6 milyon ABD
Dolarına, 2017 yılında 7,5 milyon ABD Dolarına, 2018 yılında ise 9,6 milyon ABD Dolarına
yükseldiği görülmektedir.

(9) Anılan ithalat miktar bazında 2015 yılında 875 ton iken 2016 yılında 1.578 tona,
2017 yılında 1.836 tona, 2018 yılında ise 2.228 tona yükselmiştir. Hindistan’dan yapılan so-
ruşturma konusu ürün ithalatının artan bir seyir izlediği görülmektedir.

(10) Hindistan’ın toplam soruşturma konusu ürün ithalatı içerisindeki payı, miktar ba-
zında 2015 yılında %2,5’ten 2018 yılında %7,9’a yükselmiştir.

(11) Anılan ithalatın birim fiyatı 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 4,2; 4,2;
4,1; 4,3 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(12) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde Hin-
distan’ın ÇHC’den 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 80, 83 ve 90 milyon ABD Doları;
Çin Tayvanı’ndan 4,1, 5,5 ve 5,9 milyon ABD Doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı
olduğu anlaşılmaktadır.

(13) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde,
8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinde Hindistan’ın toplam ihracatının 2015, 2016 ve 2017
yıllarında sırasıyla 83, 82 ve 88 milyon ABD Doları olduğu anlaşılmaktadır.

Ticaretin gerçekleştirilme şekline ve dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin
azaltıldığına ilişkin belirlemeler

MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı yatay bir seyir izlemiş
iken Hindistan’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde hızlı ve sürekli bir artış göstermiştir.
Buna ilaveten, soruşturma döneminde Hindistan’ın dampinge karşı önleme tabi ÇHC’den
önemli miktarda ithalatı bulunmaktadır. Yapılan bu tespitler, yürürlükteki dampinge karşı ön-
lemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir
uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaretin gerçekleştirilme
şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini desteklemektedir.

(2) Hindistan’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde hızlı ve sürekli bir artış göste-
rerek toplam soruşturma konusu ürün ithalatı içerisinde önemli bir paya ulaşmıştır. Buna ila-
veten, Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatları ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel it-
halat birim fiyatlarından düşüktür. Yapılan bu tespitler, Hindistan menşeli/çıkışlı olarak yapılan
soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin iyileştirici et-
kisinin azaltıldığına işaret etmektedir.

(3) Almanya’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde nispeten yatay bir seyir izle-
miştir. Bununla birlikte, Almanya’nın her ne kadar soruşturma döneminde ÇHC’den yüksek
miktarda soruşturma konusu ürün ithalatı bulunsa da dünyanın önde gelen menteşe üreticile-
rinden biri olduğu, ithalatından daha fazla miktarda ihracatı bulunduğu ve net ihracatçı konu-
munda olduğu görülmektedir. Yapılan bu tespitlerin, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden
kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama,
işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir
değişikliğin meydana gelmiş olma ihtimalini desteklemediği değerlendirilmektedir.
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(4) Almanya’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde nispeten yatay bir seyir izlemiş
toplam ithalat içerisindeki payında önemli bir değişiklik olmamıştır. Buna ilaveten, Alman-
ya’dan yapılan ithalatın birim fiyatları ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel ithalat birim fi-
yatlarından yüksektir. Yapılan bu tespitlerin, Almanya menşeli/çıkışlı olarak yapılan soruşturma
konusu ithalat yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığına
yönelik şüpheleri desteklemediği değerlendirilmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Firmalara İlişkin Belirlemeler

Ipsa Business India Pvt Ltd firmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 13 – (1) 10 Ocak 2019 tarihinde Ipsa Business India Pvt Ltd firmasının Hin-

distan’ın Ghaziabad şehrinde bulunan tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleş-
tirilmiştir. Soru formu kapsamında üretim tesisinin kapatıldığına/kapatılacağına veya yeni tesis
kurulumuna başlandığına veya kurulumunun planlandığına ilişkin herhangi bir bilgi sunulma-
mış olmasına rağmen yerinde doğrulama soruşturması esnasında, soruşturma döneminde üretim
yapıldığı iddia edilen menteşe üretim tesisinin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Yerinde doğ-
rulama soruşturması esnasında, firma tarafından yeni bir menteşe üretim tesisisinin kurulmakta
olduğu fakat faal olarak üretim yapılmadığı görülmüştür. Kurulumu devam eden tesiste, var
olduğu iddia edilen eski tesise ait herhangi bir makine teçhizatın bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bu çerçevede, yerinde doğrulama soruşturmasında var olduğu iddia edilen üretim tesisinin
Ocak 2019 itibarıyla mevcut olmadığı tespit edilmiş ve daha önce var olduğuna dair başka her-
hangi bir belirleme yapılmamıştır. Buna ilaveten, firmanın soru formunda tesisin mevcudiyetine
ilişkin temel bir hususta eksik bilgi vererek yanıltıcı bir tutum takındığı anlaşılmıştır. 

(2) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, firmanın soruşturma konusu ürünü
üretme kapasitesini ortaya koyan kapasite raporunu sunduğu ve sunulan kapasite raporunun
yerinde doğrulama soruşturması esnasında doğrulandığını ifade etmektedir. Firma tarafından
sunulan belgenin var olduğu iddia edilen üretim tesisinde bulunan makinelere ve kapasiteye
ilişkin firmanın oluşturduğu bir tablodan ibaret olduğu ve herhangi bir yetkili kurum tarafından
onaylanmamış olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten, yerinde doğrulama soruşturması kapsa-
mında, kapasite raporunda yer alan söz konusu makinelerin, kurulumu devam eden tesiste mev-
cut olmadığı tespit edilmiştir.

(3) Firmanın çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerine, elektrik faturalarına ve çelik
rulo alımlarına ilişkin sunduğu belgeler yerinde doğrulama soruşturmasında asıl kayıtlar üze-
rinden doğrulanmıştır. Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, işçilere yapılan ücret
ödemeleri, elektrik faturaları ve çelik rulo alımlarının yerinde doğrulama soruşturmasında doğ-
rulandığını ve anılan kaynak kullanımlarının soruşturma konusu ürünlerin bahse konu firma
tarafından üretildiğini gösterdiğini ifade etmiştir. Bahse konu firmanın menteşe üretimine ilişkin
tesis kurulumu yaptığı sanayi bölgesinde kapı kolu, kilit ve diğer metalden eşyaların üretimine
ilişkin tesisleri bulunmaktadır. Yerinde doğrulama soruşturmasında, firmanın işçilere yapılan
ücret ödemeleri, elektrik faturaları ve çelik rulo alımları doğrulanmış olsa da bu kaynakların
soruşturma konusu eşya üretiminde kullanıldığına ilişkin bir tespit yapılmamıştır. Buna ilave-
ten, yerinde doğrulama soruşturmasında, kurulumu devam eden soruşturma konusu ürünlere
ilişkin tesiste faal olarak üretim yapılmadığı ve dolayısıyla elektrik, işçi ve hammadde kay-
naklarının faal olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

(4) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, soruşturma döneminde yapılan ihra-
catlara dair menşe şahadetnamesi dahil tüm belgelerin sunulduğunu, bu belgelerin yerinde doğ-
rulama soruşturması kapsamında doğrulandığını ve bu belgelerin üretim yapıldığını kanıtladı-
ğını ifade etmektedir. Yerinde doğrulama soruşturması esnasında, kopyaları sunulan ihracat
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dokümanlarının asıllarının alıcı firmalara ve bankalara iletildiği ifade edilmiş olup söz konusu
dokümanlar asılları üzerinden doğrulanamamıştır. Diğer taraftan, soruşturma döneminde üretim
tesislerinin var olduğunun doğrulanamadığı göz önüne alındığında, ihracat dokümanlarından
soruşturma döneminde üretimin firma tesislerinde yapıldığına dair bir tespitin yapılamayacağı
değerlendirilmektedir.

D.P. Garg & Co Pvt Ltd firmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 14  – (1) 7 Ocak 2019 tarihinde Hindistan’da yapılan yerinde doğrulama so-

ruşturması sonucunda, Noida şehrinde mukim D.P. Garg & Co Pvt Ltd firmasının soruşturma
konusu ürünlerden kapı menteşesi üretimine ilişkin kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve
faal olarak üretim yaptığı görülmüştür. Çelik rulo hammaddesinin ve bitmiş ürünlerin depolarda
mevcudiyeti; elektrik tüketiminin, makine parkurunun ve çalışan işçi sayısının fiili üretim ile
uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

3D Manufacturing LLP firmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 15 – (1) 8 Ocak 2019 tarihinde Hindistan’da yapılan yerinde doğrulama so-

ruşturması sonucunda, Gurugram şehrinde mukim 3D Manufacturing LLP firmasının soruş-
turma konusu ürünlerden mobilya menteşesi üretimine ilişkin kurulu üretim kapasitesinin bu-
lunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüştür. Çelik rulo hammaddesinin ve bitmiş ürün-
lerin depolarda mevcudiyeti; elektrik tüketiminin, makine parkurunun ve çalışan işçi sayısının
fiili üretim ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Suraj Hinges Pvt Ltd firmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 16 – (1) 9 Ocak 2019 tarihinde Hindistan’da yapılan yerinde doğrulama so-

ruşturması sonucunda, Ipsa Business India Pvt Ltd firması ile ortaklık yapısı aynı olan Suraj
Hinges Pvt Ltd firmasının Rajpura şehrinde 8302.42 GTP’sinde yer alan bilyalı çekmece rayı
üretimine ilişkin kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüştür.
Çelik rulo hammaddesinin ve bitmiş ürünlerin depolarda mevcudiyeti; elektrik tüketiminin,
makine parkurunun ve çalışan işçi sayısının fiili üretim ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Hafele grubu firmalarına ilişkin belirlemeler
MADDE 17 – (1) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi so-

nucunda, Almanya’da mukim Hafele grubu firmalarından Hafele Berlin Gmbh & Co KG fir-
masının Berlin’de mukim tesislerinde çeşitli mobilya bağlantı elemanları üretimi yaptığı; Anton
Schneider Gmbh & Co KG firmasının Kenzingen ve Jettingen şehirlerinde mukim tesislerinde
tekerlekli ray, çeşitli çekmece sistemleri, kapak sistemleri, kaldırma sistemleri, mutfak dona-
nımları vb. ürünlerin üretimini yaptığı, Hafele Gmbh & Co KG firmasının ise tacir firma olduğu
anlaşılmıştır. Sunulan bilgi ve belgeler değerlendirilmiş ve yerinde doğrulama soruşturmasına
ihtiyaç duyulmamıştır.

Hettich grubu firmalarına ilişkin belirlemeler
MADDE 18 – (1) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi so-

nucunda, Almanya’da mukim Hettich grubu firmalarından Paul Hettich Gmbh & Co KG fir-
masının Kirchlengern’de mukim tesislerinde çekmece ve ray sistemleri üretimi yaptığı; Hettich
ONI Gmbh & Co KG firmasının Exter şehrinde mukim tesislerinde menteşe üretimi yaptığı;
Hettich Heinze Gmbh & Co KG firmasının Spenge şehrinde mukim tesislerinde kapak sistem-
leri ve dolap askı elemanları vb. ürünlerin üretimini yaptığı, Hettich Furntech Gmbh & Co KG
ve Hettich Marketing und Vertriebs Gmbh & Co KG firmalarının ise tacir firmalar oldukları
anlaşılmıştır. Sunulan bilgi ve belgeler değerlendirilmiş ve yerinde doğrulama soruşturmasına
ihtiyaç duyulmamıştır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sonuç ve Karar

Değerlendirme
MADDE 19 – (1) Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan

yerinde doğrulama soruşturmaları neticesinde Hindistan’da yerleşik D.P. Garg & Co Pvt Ltd
firmasının kapı menteşesi üretimini, 3D Manufacturing LLP firmasının mobilya menteşesi üre-
timini, Suraj Hinges Pvt Ltd firmasının bilyalı çekmece rayı üretimini Hindistan’daki tesisle-
rinde gerçekleştirdiği ve bu ürünlere ilişkin olarak önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunma-
dığı tespit edilmiştir.

(2) Ipsa Business India Pvt Ltd firması tarafından, soru formu kapsamında üretim tesis-
lerinin kapatıldığına/kapatılacağına veya yeni tesis kurulumuna başlandığına veya kurulumunun
planlandığına ilişkin herhangi bir bilgi sunulmamış olmasına rağmen yerinde doğrulama so-
ruşturması esnasında soruşturma döneminde üretim yapıldığı iddia edilen tesisin mevcut ol-
madığı tespit edilmiştir. Böylece, soruşturma döneminde soruşturma konusu ürünlerin anılan
firma tesislerinde üretildiği doğrulanmamış ve firmanın üretim tesislerine ilişkin yanıltıcı be-
yanda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Ipsa Business India Pvt Ltd firmasının önlemden
kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama,
işlem veya iş sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ula-
şılmıştır.

(3) Hindistan’da mukim soruşturma kapsamı diğer firmalar işbirliğinde bulunmamış
ve bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma
döneminde Hindistan’dan yapılan ithalatın önemli bir artış göstermesi, ithalat birim fiyatlarının
dampinge karşı önlem uygulanan ÇHC ithal birim fiyatları seviyelerinde ve daha düşük olması,
Hindistan’ın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden soruşturma kapsamı dönemde önemli mik-
tarda ithalatının bulunması hususları göz önüne alındığında, Hindistan’da mukim iş birliğinde
bulunmayan firmaların önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik ge-
rekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı ön-
lemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(4) Soruşturma çerçevesinde yapılan belirlemeler sonucunda, yürürlükteki dampinge
karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulun-
mayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Ülkemiz ile Hindistan arasındaki ticaretin ger-
çekleştirilme şeklinde bir değişiklik olduğu, Hindistan menşeli/çıkışlı olan ve önlemi etkisiz
kıldığı tespit edilen ithalat nedeniyle önlemin, miktar ve değer açısından beklenen iyileştirici
etkisinin azaldığı değerlendirilmektedir.

(5) Almanya’da yerleşik Hafele grubu firmalarının (Hafele Gmbh & Co KG, Hafele
Berlin Gmbh & Co KG,  Anton Schneider Gmbh & Co KG) ve Hettich grubu firmalarının
(Hettich Furntech Gmbh & Co KG, Hettich Marketing und Vertriebs Gmbh & Co KG, Paul
Hettich Gmbh & Co KG,  Hettich ONI Gmbh & Co KG, Hettich Heinze Gmbh & Co KG) ta-
rafımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi neticesinde, önlemi etkisiz kılma faaliyetinde
bulunmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

(6) Almanya’da mukim soruşturma kapsamı diğer firmalar işbirliğinde bulunmamış ve
bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma dö-
neminde Almanya’dan yapılan ithalatta ani ve belirgin bir artış olmaması, ithalat birim fiyat-
larda bir azalma görülmemesi, ithalat birim fiyatlarının dampinge karşı önleme tabi olan ÇHC
birim fiyatlarına göre yüksek olması, Almanya’nın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden
ithalatında soruşturma kapsamı dönemde ani ve belirgin bir artış bulunmaması ve Almanya’nın
dünyaya yüksek miktarda soruşturma konusu ürün ihracatının bulunması hususları göz önüne
alındığında, Almanya’da mukim iş birliğinde bulunmayan firmaların önlemi etkisiz kılma faa-
liyetinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Karar
MADDE 20 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Almanya

menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dam-
pinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma ko-
nusu eşyanın tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Almanya menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil
edilmemesine karar verilmiştir.
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(2) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Tablo-1’de gösterildiği
üzere Hindistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya
ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile
ÇHC menşeli eşya için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda dampinge
karşı önlemin yürürlüğe konulmasına ve D.P. Garg & Co. Pvt. Ltd, 3D Manufacturing LLP ve
Suraj Hinges Pvt Ltd firmalarında üretildiği belirlenen ve Tablo-2’de GTİP ve eşya tanımı be-
lirtilen eşyaya ilişkin ithalatta üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin
uygulanmamasına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile yü-
rürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)
ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge
karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama
MADDE 21 – (1) Gümrük idareleri, 20 nci maddede yer alan Tablo-1’de GTP/GTİP’i,

tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dam-
pinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) 20 nci maddede yer alan Tablo-2’de belirtilen Hindistan’da mukim firmalardan ya-
pılacak yalnızca anılan tabloda GTİP’i ve tanımı belirtilen eşya ithalatı 12/2/2002 tarihli ve
24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-
liğ (Tebliğ No: 2002/1) ile belirlenen "Üretici Belgesi" beyanı kapsamında gümrük idarelerine
beyanda bulunmaları halinde söz konusu dampinge karşı önlemden muaftır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük 
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4078 

—— • —— 
Konya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 3935 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

150.000 ADET SAYISAL OYUNLAR TERMAL RULOSU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 4122/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Hidrolik kriko ve çektirme 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/209161 

Dosya No : 1921467 

1- İDARENİN 

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

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2- İHALE KONUSU MALIN 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hidrolik kriko ve çektirme (4 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3) İHALENİN 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu  

  Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 16.05.2019 Perşembe günü saat: 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. CE Belgesi 

4.2.2. Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 

eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 16.05.2019 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4070/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

TTK Armutçuk Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği 

Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin 

Ayrı, Ayrı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

Armutçuk Müessesesi 

İhale Kayıt no:2019/211864 

1- İdarenin 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : Satınalma @ taşkömürü gov tr. 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Armutçuk Müessesesi için 5.450 m3 

b)Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları  

c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 

yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 

Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 

teslim tarihini takip eden günden itibaren 

10.(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. 

Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına 

gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten 

başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın 

başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 

direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 

nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2020 tarihine kadar 

bitirilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu  

  ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : Armutçuk müessesesi 14/ 05 / 2019 Salı saat 15.00 

4– İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 

listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 

5- İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir.  

6- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnamelerin her biri 200,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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7- Teklifler, Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihalesi için 14.05.2019, saat 1500’e kadar 

T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak 

adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 

Kurumumuz mesul değildir. 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3)olarak, 

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 

Armutçuk Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif 

verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin 

taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak 

değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler 

taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, 

”Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11- Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 4071/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

TTK Amasra Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği 

Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin 

Ayrı, Ayrı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

Amasra Müessesesi 

İhale Kayıt no:2019/211879 

1- İdarenin 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 ZONGULDAK 

b)Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : Satınalma @ taşkömürü gov tr. 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Amasra Müessesesi için 1.750m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları  

c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 

yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 

Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 

teslim tarihini takip eden günden itibaren 10.(onuncu) 

güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin 

teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına gelişi 

daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten başlamak 

üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın başlangıç 

tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 

direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 

nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2020 tarihine kadar 

bitirilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu  

   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : Amasra müessesesi 14/ 05 / 2019 Salı saat 15.00 

4– İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1-İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb)ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 

listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 

5- ihaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir.  

6- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnamelerin her biri 200,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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7- Teklifler, Amasra Müessesesi Direk nakli ihalesi için 14.05.2019, saat 1500’e kadar 

T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak 

adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 

Kurumumuz mesul değildir. 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3)olarak, 

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 

Amasra Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif 

verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin 

taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak 

değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler 

taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek 

olup,”Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu 

yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

9- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11- Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 4072/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 4 pafta, 3 ada, 32 parsel üzerindeki 728860 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Dost Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: İstanbul, Ticaret Sicil No: 

469825, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 27.03.2019 tarihli ve E.2018/2467-K.2019/625 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 07.11.2018 tarihli ve 30588 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Dost Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 

19.04.2019 tarihli ve 93616 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 4111/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Akdan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1349481, 1338874 ve 

1364504 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Akdan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Günfer AYKAN 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27921, Oda Sicil No: 16765),  

Ad Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 995747, 1496348 ve 

974263 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ad Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şefik Türker 

DİKMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19946, Oda Sicil No: 2358),  

Turay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 729592, 729595 ve 

729597 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Turay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Durmuş AVCIOĞLU 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20127, Oda Sicil No: 11012), Hasan Hilmi 

ÇAKMAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18881, Oda Sicil No: 

42978), Numan ÖZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5205, Oda 

Sicil No: 11470), Şerif BERBER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3052, Oda 

Sicil No: 15856), Taha SÜTGÖL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7538, Oda 

Sicil No: 17846),  
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Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1227805 ve 

1276277 YİBF nolu yapılar ile Şantiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan 226361 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Şantiye Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanı Mehmet Coşkun GÜNEŞTEPE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 8604, Oda Sicil No: 4225),  

Alaiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 958372, 958361 ve 

964971 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alaiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nejat KIYMAZ 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22998, Oda Sicil No: 13116), 

Nezir ÇEKİM (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6750, Oda Sicil 

No: 18371), 

Alaiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 958372, 958361 ve 

949567 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alaiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ömer Abit ERTUŞ 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1406, Oda Sicil No: 10240), Süleyman 

AKINCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24120, Oda Sicil No: 33071),  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi 

belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Turay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 729592, 729595 ve 

729597 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Turay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanıAhmet Mümtaz 

BAYRAM (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25483), Cem ÇETİN 

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72168), Serkan KARAKAYA 

(Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38786), Sevim VURAL (İnşaat 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73482),  
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İzmit Sismik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 633175, 

693665, 693672, 693677, 693681, 693682, 693684, 693686, 862466, 862469, 906036, 976056, 

976081, 976089, 986714, 999627, 999636, 1016587, 1020127, 1061047, 1076210, 1095591, 

1095601, 1095621, 1095642, 1096596, 1098892, 1110986, 1110991, 1123833, 1123839, 

1015700, 1087581, 959171, 941871, 1015695, 1020132, 784917, 1011614, 1096887, 1016173, 

784881, 1068918, 870641, 1068898, 1068908, 1068902, 784891 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İzmit 

Sismik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine 

sebep olan sorumlu denetim elemanı Muhammed Serdar KÜÇÜK’ün (Elektrik Mühendisi, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58885), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl 

süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 26.04.2019 tarihli ve 98712 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4117/1-1 

—— • —— 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

27 Nisan 2019 tarihli ve 30757 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi ilanımız aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 
 

İlan No Unvan Birim Bölüm Anabilim Dalı ŞART 

ÖÜ2019-

2/20 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tobb Teknik 

Bilimler Meslek 

Yüksek Okulu 

Makina ve 

Metal 

Teknolojileri 

Metalurji 

Hidrotermal Karbonların Nanoteknolojik 

ve Elektrokimyasal uygulaması üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

 4105/1-1 

—— • —— 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

 

 4104/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 4103/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 4110/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (Ayrılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi) 

Araştırma ve Uygulama Hastanesinden:  

 
 4112/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Antalya Orman 

İşletme Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4115/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 4116/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 4114/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 4113/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 4123/1-1 

  



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2019 – Sayı : 30764 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 4124/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 4125/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 4126/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/16)

NOT: 3/5/2019 tarihli ve 30763 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası

Andlaşmalar, Milletlerarası Sözleşmeler ile Cumhurbaşkanı Kararı

yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


