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       YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR

2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7414 Kabul Tarihi: 29/6/2022

Gider ve bağlı cetveller
MADDE 1- (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 10/12/2003

tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer
alan genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817.271.632.000 Türk Lirası, (II)
sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63.203.143.000 Türk Lirası ol-
mak üzere toplam 880.474.775.000 Türk Lirası ödenek eklenmiştir.

(2)  Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan “01.08- Cumhurbaşkanı Ödeneği” ekonomik
kodlu tertip hariç olmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde
yer alan “01- Personel Giderleri” ile “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”
ekonomik kodlarını içeren tertiplere başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5’i oranında ödenek ek-
lenmiştir.

(3)  Bu madde kapsamında, yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı öde-
neklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(4)  Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren; 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H), (K) ve (M) işaretli cetveller bu Kanunun
ekinde yer aldığı şekliyle uygulanır.

Gelir
MADDE 2- (1) 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde

yer alan genel bütçe gelir tahmini bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde yer aldığı şekilde toplam
l.080.515.421.000 Türk Lirası artırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı, Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı, düzenleyici ve denetleyici
kurumlara ilişkin hükümlerini kendi kurulları ve/veya kurum başkanları yürütür.

6/7/2022

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Temmuz 2022
PERŞEMBE
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ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7416 Kabul Tarihi: 1/7/2022

MADDE 1- 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği
Kanunu, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 28/3/2001 tarihli ve
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411
sayılı Bankacılık Kanunu, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 21/11/2012 ta-
rihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri
Kanunu, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 20/6/2013 tarihli ve 6493
sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5/11/2018 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Ka-
nunuyla kuruluş ve faaliyetleri düzenlenen ve bu kanunlara göre yetkilendirilerek münhasıran
yetkilendirildikleri konularda faaliyet gösterenler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans
Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlananlar ile bunların verdiği yetki dâhilinde
münhasıran şans ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler bu Kanunun uygulanmasında
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kabul edil-
mez.”

MADDE 2- 6563 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “Gümrük ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş-
tir.

“f) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik
ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya
da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,

g) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine
ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da
sipariş alan hizmet sağlayıcıyı,

ğ) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi,
mobil site veya mobil uygulama gibi platformları,

h) Elektronik ticaret pazar yeri: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hiz-
metlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını,

ı) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elek-
tronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin top-
lanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından
oluşturulan ve bu Kanun kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkân sağlayan bilgi
sistemini,

i) Net işlem hacmi: İptal ve iadeler hariç olmak üzere, elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcı için aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri, elektronik ticaret hizmet
sağlayıcı için ise elektronik ticaret pazar yeri niteliğini haiz olmayan kendine ait elektronik ti-
caret ortamları üzerinden belirli bir dönemde yapılan sözleşme ve verilen siparişler için dü-
zenlenmesi gereken nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerleri toplamını,
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j) Ekonomik bütünlük: Bir kişinin, bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak
paylarının en az yüzde yirmi beşine ya da oy haklarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek
kararları alabilecek payına sahip olmasını, şirket sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar
alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyeyi seçme hakkını haiz olmasını, kendi oy haklarının
yanında bir sözleşmeye dayanarak tek başına veya diğer pay sahipleriyle birlikte oy haklarının
çoğunluğunu oluşturmasını, bir ticaret şirketini sözleşmeye bağlı olarak hâkimiyeti altında bu-
lundurmasını veya bu hâllere bağlı olarak bu kişiyle bağlantılı tüm ticaret şirketleri ve bu kişiye
ait işletmeler arasındaki ilişkiyi ya da pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın birden fazla
ticaret şirketinin aynı kişi veya kişiler tarafından yönetilmesini,”

MADDE 3- 6563 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hukuka aykırı içerik
MADDE 9- (1) Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı,

hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka ay-
kırı hususlardan sorumlu değildir.

(2) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafın-
dan sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâlinde, bu içeriği gecikmek-
sizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirir.

(3) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı
ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikâyeti üzerine, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının
şikâyete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirir. Elek-
tronik ticaret hizmet sağlayıcının, şikâyetin aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itirazını
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya sunması üzerine şikâyete konu ürünü yeniden ya-
yımlar. Şikâyet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa konu ürün hakkın-
daki bilgiler, ürünün yayımdan kaldırılması veya yayımlanmasının gerekliliğine dair gerekçeler
ile yönetmelikle belirlenen diğer hususlar yer alır. İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari
mercilere başvurma hakları saklıdır.”

MADDE 4- 6563 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5- 6563 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş,
mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer alan “görevlendirilen
denetim elemanları” ibaresi “denetimle görevlendirilen personel” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya
“ilgili olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda tutulanlar dâhil olmak üze-
re” ibaresi ile aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasını ve elektronik ticaretin gelişimini sağlamaya,
etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faali-
yetlerine yönelik düzenleme yapmaya ve aracılık sözleşmesinde yer verilmesi zorunlu unsurları
belirlemeye yetkilidir.”

“(2) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla denetim yapmaya ve de-
netim sonuçlarını açıklamaya, denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren
durumlarda bilirkişi görevlendirmeye, bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilme-
sine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkilidir. Bilirkişiye verilecek ücretin
tutarı Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve bu ücret Bakanlık
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”
“Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı, bu Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin
bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren on
yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.”
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“(6) Bakanlık, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde düzenlenen yü-
kümlülüklerin aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.

(7) Bakanlık, sesli arama ve kısa mesaj yoluyla ticari elektronik ileti gönderen gerçek
veya tüzel kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan almaya yetkili-
dir.”

MADDE 6- 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve
mevcut üçüncü fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fık-
rasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından
beş bin Türk lirasına kadar,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fık-
rasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet
sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçün-
cü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağ-
layıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,

ç) 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(ç) bendi ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcıya ve ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden
elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için on bin Türk lirasından yüz bin Türk
lirasına kadar,

d) 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça yapılan ikincil düzenle-
melere uymayanlara her bir aykırılık için on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar,

e) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere elli bin Türk lirasından
iki yüz elli bin Türk lirasına kadar,

f) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gerçek kişiler ile özel hu-
kuk tüzel kişilerine elli bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar,

g) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı
için on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar,

ğ) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden elektronik ti-
caret aracı hizmet sağlayıcıya, süresinde ödeme yapılmayan her bir elektronik ticaret hizmet
sağlayıcı için on bin Türk lirasından az olmamak üzere, otuz güne kadarki süre aşımlarında
ödenmeyen tutar kadar, otuz günü geçen süre aşımlarında ise süresinde ödenmeyen tutarın iki
katı,

h) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve ek 2 nci maddesinin ikinci fık-
rasının (b) bendine aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir elek-
tronik ticaret hizmet sağlayıcı için beş yüz bin Türk lirası,

ı) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden ve Bakanlık
tarafından yapılan uyarıya rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcıya, her bir aykırılık için on bin Türk lirası,
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i) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket eden elektronik ti-
caret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız olarak alınan bedelin on katı,

j) Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden elektronik ti-
caret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet
sağlayıcı için üç yüz bin Türk lirası,

k) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden elektronik ti-
caret aracı hizmet sağlayıcıya, aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net
satış tutarının yüzde beşi oranında,

l) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (f) bendine aykırı
hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, yüz bin Türk lirasından az olmamak
üzere, aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının on binde
beşi oranında,

m) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden elektronik ti-
caret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için on bin Türk lirası,

n) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden elektronik ti-
caret aracı hizmet sağlayıcıya, aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net
satış tutarının yüzde onuna kadar,

o) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden elektronik ti-
caret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya on milyon Türk lirası,

ö) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden elek-
tronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya süresi içinde ya-
pılmayan her bir bildirim için bir milyon Türk lirası,

p) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden elektronik ti-
caret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya bir milyon Türk lirası,

r) Ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile onikinci fıkrasına ve
ek 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağ-
layıcıya, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya ve mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına
elektronik ortam sağlayanlara anılan hükümlere göre belirlenen üst sınırın yüzde onundan az
olmamak kaydıyla sınırı aşan tutarın on katı,

s) Ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden elektronik ti-
caret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet
sağlayıcı için iki yüz elli bin Türk lirası,

ş) Ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yirmi milyon Türk lira-
sı,

idari para cezası verilir.”
“(3) Bu Kanunun ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ek 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve
elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar ile ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendine
aykırı hareket eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya on milyon Türk lirası idari para
cezası uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için altmış gün süre verilir. Bu süre içinde
aykırılığın ortadan kaldırılmaması hâlinde yirmi milyon Türk lirası idari para cezası uygula-
narak aykırılığın ortadan kaldırılması için otuz gün süre verilir. Verilen süre içinde aykırılığın
ortadan kaldırılmaması hâlinde kırk milyon Türk lirası idari para cezası uygulanarak aykırılığın
ortadan kaldırılması için on beş gün süre verilir. Bu sürenin verilmesine yönelik bildirimde,
on beş günlük süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması hâlinde Bakanlıkça, içeriğin çı-
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karılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebileceği belirtilir. Bu bildirimden itibaren
yalnızca geçmiş siparişlere ilişkin iş ve işlemler yürütülür. Verilen süre içinde aykırılığın orta-
dan kaldırılmaması hâlinde, Bakanlık tarafından elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının
ve/veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ilgili internet adreslerine içeriğin çıkarılması
ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Bu karar, Erişim Sağlayıcıları Birliğine gön-
derilir. Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcılara gönderilen
içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının gereği ilgili içerik ve yer sağ-
layıcılar ile erişim sağlayıcılar tarafından derhal yerine getirilir. İçeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Sulh ceza hâkimli-
ğince verilen karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hüküm-
lerine göre itiraz edilebilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen idari para cezalarının uygulanmasına rağmen, Bakanlıkça
verilen süre içinde aykırılığın sonlandırılmaması veya aynı aykırılığın ceza tebligatının yapıl-
dığı tarihten itibaren bir yıl içinde tekrarı hâlinde bir önceki cezanın iki katı idari para cezası
uygulanır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen idari para cezalarına ilişkin fiillerin, Bakanlığı yanıltmaya
yönelik iş ve işlemlerle gerçekleştirilmesi hâlinde söz konusu cezalar on katı uygulanır.

(6) Bu maddede belirtilen idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı,
net işlem hacmi ek 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan parasal
eşiğin altında olan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcı için beş yüz milyon Türk lirasını
geçemez. Bu hüküm, beşinci fıkra kapsamında idari yaptırım uygulananlar hakkında uygulan-
maz.”

MADDE 7- 6563 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar
EK MADDE 1- (1) Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamaz. Elek-

tronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağ-
layıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya
belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı
olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir.

(2) Aşağıdaki uygulamalar her durumda haksız ticari uygulama sayılır:
a) Mal veya hizmet satışı karşılığında elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması

gereken ödemenin, en geç satış bedelinin elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna
girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde eksiksiz yapılmaması.

b) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik
yapılması dâhil olmak üzere, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet
satışına zorlanması.

c) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyla olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde
veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi ya da bu sözleşmenin
açık, anlaşılır ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir olmasının sağ-
lanmaması.

ç) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi
hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkân sağlayan
herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer verilmesi.

d) Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar
ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hâlde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıdan
bedel alınması.
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e) Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği hâlde ya da kamu
kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle elektronik ticaret hizmet
sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, elektronik ticaret hizmet
sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağla-
yıcının ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapılan ödemeler,
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya yapılmış kabul edilir.”

MADDE 8- 6563 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri
EK MADDE 2- (1) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı aşağıdaki hususlara uy-

makla yükümlüdür:
a) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya ekono-

mik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz
olduğu malları satışa sunamaz veya bu malların satışına aracılık edemez. Bu malların, farklı
elektronik ticaret ortamında satışa sunulması hâlinde bu ortamlar arasında erişim imkânı su-
namaz ve birbirinin tanıtımını yapamaz. Bu hüküm, toplam satış hasılatının yarısından fazlasını
elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden kişilerin markasını taşıyan veya marka kulla-
nım hakkını haiz olduğu mallar hakkında uygulanmaz.

b) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nunu kapsamında düzenlemesi gereken belgelerdeki bilgilere, satışın yapıldığı elektronik ticaret
pazar yerinde yer verebilmesine imkân sağlar.

c) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcının
yazılı şekilde ya da elektronik ortamda önceden olumlu irade beyanını almadan bunların ETBİS’e
kayıtlı alan adlarının ana unsurunu oluşturan tescilli markalarını kullanarak çevrim içi arama
motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamaz.

ç) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının tanıtıcı
bilgilerini, kendisinden temin ettiği belgeler üzerinden veya ilgili kurumların erişime açık elek-
tronik sistemlerinden doğrular.

(2) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının üzerinde olan elek-
tronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ilave olarak aşa-
ğıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği verileri, yalnızca aracılık
hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanır ve aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar
yerleri veya diğer elektronik ticaret ortamlarında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet
ederken kullanamaz.

b) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının satışları dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz
taşımasına ve bu veriler ile bunlardan elde ettiği işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin şekilde eri-
şim sağlamasına teknik imkân sunar.

c) Net işlem hacmine dâhil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere, kendine
ait elektronik ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunamaz ve bu ortamlarda birbirinin ta-
nıtımını yapamaz.

ç) 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca borsada kayden izlenen paylar hariç
olmak üzere, şirket ortaklarının yüzde beş ve katlarına ulaşan pay devir veya edinimlerini, bu
oranlara ulaşılmasını sağlayan devrin veya edinimin pay defterine işlendiği tarihten itibaren
bir ay içinde Bakanlığa bildirir.
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d) Şirket kurması, kurulmuş şirketin paylarını devralması veya bu payları devretmesi
hâlinde; kuruluşta kuruluşun ticaret siciline tescilinden, devirde ise devrin pay defterine işlen-
diği tarihten itibaren bir ay içinde bu işlemleri Bakanlığa bildirir.

e) Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Kanuna göre yetkilendirilen bağımsız de-
netim kuruluşunca hazırlanan ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerini, yö-
netim ve organizasyon yapısını, mevcut pay sahipleri ve bunların pay oranları ile iştirakleri ve
iştirakleri nezdindeki pay oranlarını, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişi bilgilerini, fi-
nansal tablolarını içerecek şekilde finansal durumunu, üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri ile
ek 4 üncü maddede belirtilen yükümlülüklere uyumunu ve yönetmelikle belirlenen diğer hu-
susları gösterir denetim raporunu Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlığa gön-
derir.

f) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan içerikle ilgili mevzuata aykırı
hususların tespitine yönelik işlemleri ve bunun neticesinde tespit edilen aykırılıkları içeren ra-
poru Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlığa gönderir.

(3) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler
hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, birinci
ve ikinci fıkralarda belirtilen yükümlülüklere ilave olarak aşağıdaki hususlara uymakla yü-
kümlüdür:

a) Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat
Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde
ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar reklam
harcamasını izleyen takvim yılında yapabilir. Buna göre hesaplanan tutar, net işlem hacmine
dâhil edilen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde
bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların
toplam reklam bütçesini oluşturur. Bu bütçe, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elek-
tronik ticaret hizmet sağlayıcılar arasında net işlem hacmine katkıları oranında paylaştırılır ve
bir takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilir.

b) Net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat
Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde
ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar pro-
mosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânları izleyen takvim yılında sunabilir.
Buna göre hesaplanan tutar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve ekonomik bütünlük
içinde bulunduğu kişiler tarafından elektronik ticaret pazar yerindeki alıcı ve elektronik ticaret
hizmet sağlayıcılara yapılabilecek toplam indirim bütçesini oluşturur ve bir takvim yılının üçer
aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilir. Alıcı ve elektronik ticaret hizmet
sağlayıcı adına katlanılan maliyetler ile bunlara sağlanan ekonomik menfaatler de bu kapsamda
değerlendirilir. Bakanlık, bu bende göre hesaplanan tutarın mal ve hizmet sektör ve kategorileri
itibarıyla kullanım üst sınırını belirlemeye yetkilidir.

c) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı
ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamaz, herhangi
bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamaz. Buna imkân sağlayan herhangi bir hükme
aracılık sözleşmesinde yer veremez.

(4) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler
hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, bi-
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen yükümlülüklere ilave olarak aşağıdaki hususlara
uymakla yükümlüdür:

Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                              7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889



a) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde, 23/2/2006 tarihli ve
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında kredi kartıyla yapılan kredili
ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bu-
lunduğu bankaların ya da 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketlerin, kredi verme işlemleri
dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân
sağlayamaz.

b) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde;
1) Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu 6493 sayılı Kanun kapsamındaki elektronik

para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına
imkân sağlayamaz.

2) 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ile 18 inci mad-
desinin beşinci fıkrası uyarınca 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan araçlarla ilgili hiz-
metler sunamaz veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulma-
sına imkân sağlayamaz.

c) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin
elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışları ile elektronik ticaret dışındaki satışları
hariç olmak üzere, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında eşya
taşımacılığı, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzen-
lemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü ve
9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında posta hizmet sağlayıcılığı
faaliyetlerinde bulunamaz.

ç) Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması hâlinde,
aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine
imkân sağlayamaz. Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler
tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi hâlinde bu ortamlar arasında erişim imkânı
sunamaz ve birbirinin tanıtımını yapamaz.

(5) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile kitap ve elektronik kitap okuyucuları hak-
kında birinci fıkranın (a) bendi uygulanmaz.

(6) İkinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinin uygulanmasında elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcının ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler de değerlendirmeye dâhil edilir. Dör-
düncü fıkranın (a) ve (b) bentleri, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının net işlem hacmine
dâhil edilen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde
bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar
hakkında da uygulanır.

(7) Bu madde kapsamında net işlem hacmi, işlem sayısı ve toplam satış hasılatının he-
saplanması ile üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan tutarların kullanılmasında
yurt dışına yönelik işlemler dikkate alınmaz.

(8) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen hadleri aşan elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcı hakkında, ikinci fıkranın (a), (c), (ç) ve (d) bentleri ile üçüncü fıkra, hadlerin
aşıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren uygulanır. Bu fıkralarda belirtilen diğer yü-
kümlüklere ise hadlerin aşıldığı yılı izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde uyum sağlanır. Dör-
düncü fıkrada belirtilen haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde yüzde beşin altındaki had aşımları
dikkate alınmaz. Herhangi bir takvim yılında hadlerin altında kalan elektronik ticaret aracı hiz-
met sağlayıcı hakkında, bu durum devam ettiği sürece ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar uy-
gulanmaz.
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(9) Ekonomik bütünlük içinde bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların net
işlem hacimleri ile işlem sayıları toplamının dördüncü fıkranın birinci cümlesinde belirtilen
eşiklerin üzerinde olması hâlinde, bu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların her biri hak-
kında dördüncü fıkranın (c) bendi uygulanır.

(10) Bu maddede belirtilen parasal eşikler ETBİS verileri kullanılarak her yıl hesapla-
nan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılır. Artırımın yapıldığı tarihten
önceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret
hacminin yıllık değişim oranı en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(11) Bu madde, münhasıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının markasını taşı-
yan ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ti-
caret pazar yerleri hakkında uygulanmaz.

(12) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler
hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının ya
da bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem
sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ekonomik bütün-
lüğü içinde bulunup bu eşiklerin altında kalan ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının
net işlem hacmine dâhil edilmeyen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile ekonomik
bütünlük içinde bulunup mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağla-
yanların her birinin reklam ve indirim bütçeleri, üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre he-
saplanan reklam ve indirim bütçelerinin her birinin yüzde yirmisinden fazla olamaz.”

MADDE 9- 6563 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri
EK MADDE 3- (1) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, olumlu irade beyanını yazılı şe-

kilde ya da elektronik ortamda almadığı sürece, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı kişi-
lerin ETBİS’e kayıtlı alan adının ana unsurunu oluşturan tescilli markasını kullanarak çevrim
içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamaz.

(2) Ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentleri ile ek 4 üncü maddenin
dördüncü ve yedinci fıkraları dışında kalan hükümleri, bir takvim yılındaki net işlem hacmi
on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan
elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında kıyasen uygulanır. Ek 4 üncü maddede düzenlenen
lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kendine ait elektronik
ticaret ortamları üzerinden yurt dışına yaptığı satışlar hesaba dâhil edilmez.

(3) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler
hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında
ikinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ilave olarak, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a)
ve (b) bentleri kıyasen uygulanır.

(4) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler
hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında
ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen yükümlülüklere ilave olarak ek 2 nci maddenin dördüncü
fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri kıyasen uygulanır.

(5) Ek 2 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları, bu madde kapsamındaki elektronik
ticaret hizmet sağlayıcılar hakkında kıyasen uygulanır.

(6) İkinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkralardaki eşikler hakkında ek 2 nci maddenin
onuncu fıkrası uygulanır.

(7) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler
hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının ya
da bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem
sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ekonomik bütün-
lüğü içinde bulunup üçüncü fıkrada belirtilen eşiklerin altında kalan ve aracı hizmet sağlayıcının
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net işlem hacmine dâhil edilmeyen elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların her birinin reklam
ve indirim bütçeleri, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan
reklam ve indirim bütçelerinin her birinin yüzde yirmisinden fazla olamaz.

(8) Bu madde, toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki
satışlardan elde eden elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar hakkında uygulanmaz.”

MADDE 10- 6563 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Elektronik ticaret lisansı
EK MADDE 4- (1) Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve

iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Bakanlıktan lisans almak ve lisansını yenilemek
zorundadır. Lisans alma başvurusu, hadlerin aşıldığı tarihi izleyen takvim yılının; lisans yeni-
leme başvurusu ise eşikler aşıldığı sürece her takvim yılının mart ayı içinde yapılır.

(2) Lisans ücretinin ödendiğine dair belgenin lisans alma veya yenileme başvurusu sı-
rasında ibraz edilmesi hâlinde başka bir şart aranmaksızın lisans verilir veya yenilenir.

(3) Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının bir takvim yılında gerçekleşen net işlem
hacminin;

a) On milyar Türk lirası ile yirmi milyar Türk lirası arasında olması hâlinde on milyar
Türk lirasını aşan kısmının on binde üçü,

b) Yirmi milyar Türk lirası ile otuz milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a) ben-
dine göre hesaplanan tutara ilave olarak, yirmi milyar Türk lirasını aşan kısmının binde beşi,

c) Otuz milyar Türk lirası ile kırk milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a) ve (b)
bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, otuz milyar Türk lirasını aşan kısmının yüzde
biri,

ç) Kırk milyar Türk lirası ile elli milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a), (b) ve
(c) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, kırk milyar Türk lirasını aşan kısmının
yüzde beşi,

d) Elli milyar Türk lirası ile elli beş milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a), (b),
(c) ve (ç) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, elli milyar Türk lirasını aşan kıs-
mının yüzde onu,

e) Elli beş milyar Türk lirası ile altmış milyar Türk lirası arasında olması hâlinde (a),
(b), (c), (ç) ve (d) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, elli beş milyar Türk lirasını
aşan kısmının yüzde on beşi,

f) Altmış milyar Türk lirası ile altmış beş milyar Türk lirası arasında olması hâlinde
(a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, altmış milyar Türk
lirasını aşan kısmının yüzde yirmisi,

g) Altmış beş milyar Türk lirasının üzerinde olması hâlinde (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve
(f) bentlerine göre hesaplanan tutarlara ilave olarak, altmış beş milyar Türk lirasını aşan kıs-
mının yüzde yirmi beşi,

oranında lisans ücreti ödenir.
(4) Bu maddedeki eşiklerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, ekonomik bütünlük içinde

bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların net işlem hacimleri ve işlem sayıları dik-
kate alınır. Net işlem hacimleri ve işlem sayıları toplamının birinci fıkrada belirtilen eşikleri
aşması hâlinde, bu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların her biri lisans alma ve yenileme
başvurusunda bulunur. Lisans ücreti, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan, bunların
elektronik ticaret pazar yerlerinde bir önceki takvim yılında gerçekleşen net işlem hacimleri
oranında tahsil edilir.

(5) Lisans ücreti Bakanlıkça peşin olarak tahsil edilir. Tahsil edilen tutarlar genel büt-
çeye gelir kaydedilir.
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(6) Bu maddede belirtilen parasal eşikler her yıl ETBİS verileri kullanılarak hesaplanan
elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılır. Artırımın yapıldığı tarihten ön-
ceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hac-
minin yıllık değişim oranı en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(7) Lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve eko-
nomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret
pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dâhil edilmez.

(8) Lisansın verilmesi ve yenilenmesi, lisans ücretinin ödenmesi ve elektronik ticaret
hacminin yıllık değişim oranının belirlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar bu Kanun hükümlerine göre çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(9) Bu madde, münhasıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının markasını taşıyan
ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret
pazar yerleri hakkında uygulanmaz.”

MADDE 11- 6563 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İntibak süreci
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla;
a) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya ekono-

mik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan veya kullanım hakkını haiz olduğu
malları satışa sunan veya satışına aracılık eden elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, ek
2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde,

b) 5411 sayılı Kanun kapsamında banka veya 6493 sayılı Kanun kapsamında elektronik
para kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elek-
tronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, ek 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bent-
lerinde,

c) 4925 sayılı Kanun kapsamında eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmeler, 655
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşıma işleri organizatörü veya 6475 sayılı
Kanun kapsamında posta hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütün-
lük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, ek 2 nci maddenin dördüncü
fıkrasının (c) bendinde,

yer alan yükümlülüklere 1/1/2024 tarihine kadar uyum sağlar.
(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve aynı

tarihten itibaren altı ay içinde bu Kanuna uygun hâle getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili
hükümleri geçersizdir.

(3) Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ek 3 üncü, elektronik ticaret aracı hizmet sağ-
layıcının ek 4 üncü madde kapsamındaki lisans alma yükümlülüğü 1/1/2025 tarihinden itibaren
yerine getirilir.

(4) Ek 2 nci, ek 3 üncü ve ek 4 üncü maddelerde belirtilen eşikler, 2023 yılının Şubat
ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yarısına kadar artırılabilir.”

MADDE 12- Bu Kanunun;
a) 8 inci maddesiyle 6563 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasının

(a) ve (b) bentleri 2022 takvim yılına ilişkin net işlem hacimlerine de uygulanmak üzere
1/1/2023 tarihinde,

b) 8 inci maddesiyle 6563 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasının
(b) bendi ve onuncu fıkrası ile 10 uncu maddesiyle aynı Kanuna eklenen ek 4 üncü maddenin
altıncı fıkrası 1/1/2024 tarihinde,

c) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

6/7/2022
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 5769

6 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Karar Sayısı: 5770

6 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



—— • ——

Karar Sayısı: 5771

6 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                              7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                              7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889



Karar Sayısı: 5772 

6 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                              7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889



Karar Sayısı: 5773

6 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                              7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Karar Sayısı: 5774 

6 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                              7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889



Karar: 2022/310

6 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889                              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/311
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YÖNETMELİKLER

Nükleer Düzenleme Kurumundan:
RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER 

VE GÜVENLİK İLKELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; radyoaktif atık tesislerine ilişkin faaliyetlerin

radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün tespit ve
teyit edilmesi için faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu tesislerde uyul-
ması gereken güvenlik ilkelerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; radyoaktif atık tesislerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik; nükleer tesislerde, radyasyon tesislerinde ve radyasyon uygulama-

ları kapsamında yürütülen radyoaktif atık yönetimi faaliyetlerine uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme

Kanununun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 95 sayılı
Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık kabul kriterleri: Radyoaktif atığın, radyoaktif atık tesisine kabul edilmesi için

radyoaktif atık paketine veya radyoaktif atık formuna ilişkin olarak radyonüklitlerin tipi, akti-
vite konsantrasyonu veya toplam aktivitesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, toplam miktarı ve
benzeri bilgilerden oluşan ve radyoaktif atık tesisi için güvenlik analizleri ile uyumlu olarak
veya bu analizler sonucunda Kuruluş tarafından belirlenen kriterleri,

b) Bariyer: Radyoaktif atıkların hareketini önleyen veya geciktiren, tasarımlanmış veya
doğal fiziksel engeli,

c) Bertaraf tesisi: Radyoaktif atıkların geri alma niyeti olmaksızın nihai olarak depo-
landığı radyoaktif atık tesisini,

ç) DBL: Düzenleyici belgeler listesini,
d) GAR: Güvenlik analizi raporunu,
e) İşletmeden çıkarma: Bir daha işletilmeme kararı ile bertaraf tesisi dışındaki tüm rad-

yoaktif atık tesislerinin düzenleyici kontrolden çıkarılmasına yönelik faaliyetler bütününü,
f) Kapatma: İşletme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından radyoaktif atıklara bir

daha ulaşılmayacak şekilde bertaraf tesisin kapatılmasını hedefleyen, tesisi uzun vadede güvenli
hale getirecek nihai mühendislik çalışmalarını veya diğer çalışmaları da kapsayan etkinlikler
bütününü,

g) Kontrol dönemleri: Bertaraf tesislerinde; kapatma sonrası, radyoaktif atığın içerdiği
radyonüklitler ile tesisin sahası ve tasarımı dikkate alınarak belirlenen, sahada ve çevresinde
aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin ve ardından sadece pasif güvenlik önlemlerinin uygulandığı
süreleri,

ğ) Kullanılmış yakıt: Reaktörden çıkarılmış ve mevcut hâliyle yeniden yakıt olarak kul-
lanılmayacak olan reaktörde ışınlanmış yakıtı,
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h) Kuruluş: Bir radyoaktif atık tesisi kurmak için Kuruma niyet bildiriminde bulunan,
onay almak veya yetkilendirilmek üzere başvuran ya da yetkilendirilen ve düzenleyici kontrol
kapsamında bulunan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiyi,

ı) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
i) Radyoaktif atık: Bir daha kullanılmamasına karar verilen ve Kurum tarafından belir-

lenen serbestleştirme ve salım sınırlarının üzerinde radyoaktiviteye sahip radyoaktif maddeleri
ve radyoaktif madde bulaşmış ya da radyoaktif olmuş her türlü malzemeyi,

j) Radyoaktif atık tesisi: Radyoaktif atıkların işlendiği, depolandığı veya bertaraf edil-
diği tesisi,

k) Radyoaktif atık yönetimi: Radyoaktif atıkların toplanması, elleçlenmesi, işlenmesi,
tesis içi taşınması, depolanması veya bertarafı ile ilgili idari ve teknik faaliyetleri,

l) Saha: Radyoaktif atık tesisinin yer aldığı, etrafı fiziksel bariyerlerle çevrili, giriş ve
çıkışı kontrollü olan ve Kurum onayına tabi alanı,

m) Yüklenici: Kuruluş ve çalıştırdığı kişiler dışında, radyoaktif atık tesisinde iş yürüten
gerçek ya da tüzel kişiyi veya onun işverenliğinde alt yüklenici olarak iş yürüten gerçek veya
tüzel kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluklar ve Genel İlkeler
Kuruluşun sorumlulukları
MADDE 5- (1) Radyoaktif atık tesislerinin saha çalışmalarının yapılmasına, inşasına,

işletmeye alınmasına, işletilmesine, işletmeden çıkarılmasına veya kapatılmasına ve düzenleyici
kontrolden çıkarılmasına ilişkin süreçlerde güvenliğe ve emniyete ilişkin hedef ve ilkelere
uyulmasında ve çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasında
asıl sorumluluk Kuruluşa aittir. Kuruluş tüm süreçlerde, varsa nükleer güvenceye ilişkin so-
rumluluklarını da yerine getirir.

(2) Kuruluş, faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak, güvenlik ve emniyet kültürüne
sahip yeterli sayıda ve yetkin personel marifetiyle yürütülmesini; faaliyetin güvenli ve emniyetli
bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon yapısını, teçhizatı ve mali kaynağı sağ-
lar.

(3) Kurum tarafından yetkilendirilmiş olmak, verilen yetkinin koşullarına ve mevzuata
uymak veya düzenleyici kontrol altında olmak veya yükümlülüklerini yerine getirmek üzere
görevlendirme yapmak veya hizmet almak yetkilendirilen Kuruluşun sorumluluğunu azaltmaz
veya ortadan kaldırmaz.

(4) Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamındaki sorumlulukları, radyoaktif atık tesisinin
ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması ile sona erer. Kuruluşun işi bırakması, yetkisinin
kısıtlanması, askıya alınması ya da iptal edilmesi ve benzeri durumlar sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz. Bu gibi durumlarda güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından zafiyet oluş-
tuğunun Kurum tarafından değerlendirilmesi hâlinde, hukuki ve mali sorumluluk Kuruluşa ait
olmak kaydıyla, güvenlik, emniyet ve nükleer güvencenin sağlanmasına yönelik her türlü ön-
lem Kurum tarafından aldırılabilir.

Yönetim sistemi
MADDE 6- (1) Kuruluş, radyoaktif atık tesisi ve saha düzenleyici kontrolden çıkarılana

kadar bütün faaliyetlerini, 27/4/2022 tarihli ve 31822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nük-
leer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliği
uyarınca oluşturduğu yönetim sistemi kapsamında yürütür.
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(2) Radyoaktif atık tesisine ilişkin tüm faaliyetler Kuruluş tarafından kalite planlarına
uygun olarak ve uygulama projeleri çerçevesinde yürütülür, bu plan ve projeler sahada ve tesiste
bulundurulur. Kuruluş, yetkilendirilmesini takiben yetki kapsamında yürüteceği faaliyetlere
ait kalite planlarını ilgili mevzuat uyarınca hazırlar ve faaliyete başlamadan en az yirmi iş günü
önce Kuruma sunar. Bu plan ve projeler, radyoaktif atık tesisinin ve sahanın düzenleyici kont-
rolden çıkarılmasına kadar muhafaza edilir.

(3) Kuruluş, faaliyetleri sırasında mevzuatta ve kendi yönetim sisteminde tanımlı ka-
yıtları eksiksiz olarak tutar ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla radyoaktif atık
tesisinin ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar muhafaza eder. Bu kayıtlar
Kurumun denetimine açık tutulur, talep edilmesi durumunda Kuruma sunulur.

(4) Yetkilendirmelerin tüm süreçlerinde çalışanlara radyasyondan korunma, güvenlik
ve emniyete yönelik olarak verilecek eğitimler ile eğitimlerin ölçme ve değerlendirilme yön-
temleri Kuruluş tarafından belirlenir. Kuruluş, Kurumun radyoaktif atık tesisi çalışanlarının
eğitim ve niteliklerine ilişkin belirlediği esaslara uymakla yükümlüdür.

Radyasyondan korunma
MADDE 7- (1) Radyoaktif atık tesislerinde; saha sürecinden radyoaktif atık tesisinin

ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek
nesillerin radyasyondan korunması için ilgili mevzuatta belirtilen radyasyondan korunma ön-
lemleri Kuruluş tarafından alınır.

Yükleniciler
MADDE 8- (1) Kuruluş, bu Yönetmelik kapsamında yetki aldığı faaliyetleri, faaliyet-

lerden doğan tüm hukuki sorumluluk kendine ait olmak üzere, yükleniciler eliyle de yürütebilir.
Bu kapsamda yürütülecek faaliyetler için Kuruluşun yüklenici ile sözleşme imzalaması esastır.
Ayrıca, Kuruluşta doğrudan veya dolaylı olarak ortaklığı bulunan gerçek veya tüzel kişiler de
Kuruluş adına bir faaliyeti yürütmeleri durumunda bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Ku-
ruluşun yüklenicileridir.

(2) Kuruluş, güvenlik ve emniyetle ilgili konularda sözleşme imzaladığı yüklenicileri,
yüklenicilerin sorumluluklarını ve yürütecekleri faaliyetleri ilgili yetkilendirme başvurusunda
Kuruma bildirir. Kuruluş, yetkilendirme başvurusunda belirli olmayan yüklenicileri de sözleş-
menin imzalanmasından itibaren beş iş günü içerisinde Kuruma bildirir.

(3) Kuruluş, yüklenicilerin sahip olmaları gereken vasıfları, tedarik edeceği mal ve hiz-
metleri güvenlik ve emniyete ilişkin gerekleri karşılayacak şekilde belirler.

Akreditasyon
MADDE 9- (1) Kuruluş, faaliyetlerine ilişkin ölçüm, analiz, test, muayene, kalibrasyon

ve benzeri hizmetleri, alanında akredite edilmiş olması ve varsa Kurum tarafından belirlenen
ek şartlara uyması kaydıyla kendi birimlerinden veya diğer kuruluşlardan temin eder veya
temin edilmesini sağlar.

Geçici durdurma
MADDE 10- (1) Kuruluş, yetkilendirilmiş bir faaliyetin herhangi bir aşamasında kıs-

men veya tamamen geçici bir süre için faaliyeti durdurmaya karar verdiğinde, Kuruma bildirim
yapar. Bildirim, durdurma gerekçelerini ve sonrasına yönelik plan, program veya öngörüleri
içerir.

Üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak hizmet alınması
MADDE 11- (1) Kuruluş, üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak ilgili mevzuat uya-

rınca Kurumdan yetki belgesi almış şirketlerden hizmet alır.
Radyasyon acil durumları
MADDE 12- (1) Kuruluş, radyoaktif atık tesisinde meydana gelebilecek radyasyon acil

durumlarına ilişkin faaliyetleri ilgili mevzuat uyarınca yürütür.
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(2) Radyasyon acil durumuna ilişkin müdahalenin sonlandırılmasından sonra hazırlanan
rapor Kuruma sunulur. Radyasyon acil durumu radyoaktif atık tesisinin işletiminin durdurul-
masını gerektiriyorsa Kuruluş bu durumu da hazırladığı rapor kapsamında Kuruma bildirir.
Kurum, raporu değerlendirerek radyoaktif atık tesisinin yeniden işletilmesine dair olumlu veya
olumsuz kararı verir.

(3) Radyoaktif atık tesisinin yeniden işletilmeme kararının verildiği bir radyasyon acil
durumu sonrasında, yetki kapsamındaki faaliyete yeniden başlanabilmesi veya gerekirse tesisin
işletmeden çıkarılması için izlenecek süreç Kurum tarafından belirlenir.

Dereceli yaklaşım
MADDE 13- (1) Kuruluş, radyoaktif atık tesisinde radyasyondan korunma, güvenlik

ve emniyetin sağlanması kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde tesisin türüne ve niteliğine göre
dereceli yaklaşım ilkesini uygular.

(2) Kurum, radyoaktif atık tesislerine ilişkin yetkilendirme başvurularının gözden ge-
çirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde tesisin türüne ve niteliğine göre dereceli yaklaşım
ilkesini uygular.

Derinliğine savunma
MADDE 14- (1) Radyoaktif atık tesislerinde, Kuruluş tarafından derinliğine savunma

stratejisi uygulanır. Bu strateji gereğince; radyoaktif atıklar ile çalışanların, halkın ve çevrenin
arasına yerleştirilen bariyerlerin etkinliğini korumak, işletme sırasında meydana gelebilecek
olayların kazaya dönüşmesini önlemek ve oluşan kazaların etkilerini azaltmak için hiyerarşik
yapıda, birbirinden bağımsız, farklı ve iç içe geçmiş bir dizi uygulamadan oluşan önlemler alı-
nır.

Emniyet
MADDE 15- (1) Kuruluş, radyoaktif atık tesisinde ilgili mevzuat uyarınca emniyete

ilişkin gerekli önlemleri alır.
Radyoaktif atık tesislerinde yetkilendirmeler ve saha onayı
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Radyoaktif atıkların yalnızca işlendiği ve depolandığı,
b) Radyoaktif atıkların yalnızca bertaraf edildiği,
c) Radyoaktif atıkların işlendiği, depolandığı ve bertaraf edildiği,
radyoaktif atık tesisleri Kurumun yetkilendirmesine tabidir.
(2) Radyoaktif atık tesislerinin kurulacağı saha, Kurum tarafından verilecek olan saha

onayına tabidir.
(3) Radyoaktif atık tesislerine ilişkin;
a) Tesisin inşası,
b) Tesisin işletmeye alınması,
c) Tesisin işletilmesi,
ç) Tesiste güvenlik ve emniyet açısından önemli değişiklik yapılması,
d) Tesisin işletmeden çıkarılması veya kapatılması,
faaliyetleri Kurumun yetkilendirmesine tabidir.
Yetkilendirme ilkeleri
MADDE 17- (1) Kuruluş, bir faaliyetin yetkilendirilmesi veya yürütülmesi sırasında

Kurum tarafından gerekli görülerek talep edilen;
a) Her türlü ek bilgi ve belgeyi öngörülen süre içerisinde Kuruma sağlar.
b) Güvenlik ve emniyete ilişkin inceleme ve araştırmaları Kurum tarafından uygun bu-

lunan program çerçevesinde yaparak raporlar.
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(2) Kuruluş, yetkilendirme öncesinde başvuru dosyasında sunmuş olduğu bilgi ve bel-
gelerde değişiklik olması halinde, meydana gelen değişiklikleri Kuruma bildirir ve güncellen-
miş belgeleri yetkilendirmeden önce Kuruma sunar. Daha önceki yetkilendirmeler için sunul-
muş olup güncellenen plan, program, prosedür veya raporlar da güncellemenin ardından veya
ilgili yetkilendirme sürecine ait başvuru dosyası ile Kuruma sunulur.

(3) Kuruluş, yetkilendirmeler için Kurum tarafından belirlenen işlem ve hizmet bedel-
lerini öder.

(4) Kurumdan alınan bir yetki, Kurumdan alınan diğer yetkilerin koşullarını veya Ku-
ruluşun radyoaktif atık tesisine yönelik diğer mevzuatta tanımlı yükümlülüklerini ortadan kal-
dırmaz.

(5) Aynı sahada ayrı bir radyoaktif atık tesisinin veya ayrı bir nükleer tesis ya da rad-
yasyon tesisinin inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletilmesi veya işletmeden çıkarılması için
birden fazla tüzel kişiye yetki verilmez.

(6) Kuruluşun işletmekte olduğu radyoaktif atık tesisinin sahasında yeni bir radyoaktif
atık tesisi kurmak üzere talepte bulunduğu durumda, yeni tesisin bu Yönetmelik kapsamında
tabi olacağı yetkilendirme süreçleri ile diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

(7) Bir sahada birden fazla radyoaktif atık tesisi kurulması planlanıyorsa, saha onayı
ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması için tek bir başvuru; tesisin inşaat izni, işletmeye
alma izni, işletme lisansı, işletmeden çıkarılması veya kapatılması izni ve düzenleyici kontrol-
den çıkarılması için ise ayrı ayrı başvuru yapılır. Bu tesislerde, ortak kullanıma hizmet eden
güvenlikle ilgili yapı, sistem ve bileşenler; sahaya ilk kurulan tesisin inşaat izni, işletmeye alma
izni ve işletme lisansı kapsamında ve sahadaki son işletmeden çıkarılan ya da kapatılan tesisin
işletmeden çıkarma veya kapatma izni kapsamında ele alınır.

(8) Yetkilendirilmiş bir faaliyet sırasında güvenlik ve emniyeti olumsuz yönde etkile-
yebilecek yeni bilgi veya bulgular elde edilmesi durumunda, Kuruluş güvenlik ve emniyetin
sürdürülmesine yönelik gerekli araştırma, inceleme ve iyileştirmeleri de içeren tedbirleri planlar
ve en geç üç ay içerisinde Kurumun uygun görüşüne sunar. Kurumun uygun görüşünü takiben
planın uygulanmasına planda yer alan takvim uyarınca, en geç on iki ay içerisinde başlanır.
Plan uygulandıktan sonra sonuçlar Kuruma bir ay içerisinde raporlanır. Kuruluş tarafından ge-
rekçeli olarak talep edilmesi ve uygun görülmesi kaydıyla Kurum tarafından ek süre verilebi-
lir.

(9) Bertaraf tesisleri dışındaki radyoaktif atık tesisleri için verilen; inşaat izni işletmeye
alma izni verilene kadar, işletmeye alma izni işletme lisansı verilene kadar, işletme lisansı iş-
letmeden çıkarma izni verilene kadar geçerlidir. İşletmeden çıkarma izni radyoaktif atık tesi-
sinin ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar geçerlidir.

(10) Kuruluş, bertaraf tesislerinde inşaat, işletmeye alma, işletme ve kapatma süreçlerini
tesisin bölümleri özelinde ve eş zamanlı yürütebilir. Kuruluş bu durumda, inşaat, işletmeye al-
ma, işletme ve kapatma süreçlerinin birbirine olan etkilerini güvenliği, emniyeti ve radyasyon-
dan korunmayı sağlayacak şekilde dikkate alır.

(11) Kurum, yetkilendirme öncesinde Kuruluşun görüşlerini de dikkate alarak, radyo-
aktif atık tesisinin türü ve niteliğine göre, üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak yetkilendi-
rilmiş şirketlerden alınacak hizmetleri belirler. Kurum, radyoaktif atık tesisinin yetkilendirme
süreçlerinde, üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak Kuruluşun hizmet aldığı yetkilendirilmiş
şirketlerden bilgi ve belge talep edebilir.

(12) Kurum, ticari sırların veya fikri mülkiyet haklarının korunması saklı kalmak üzere,
Kuruluş tarafından yürütülen faaliyete ilişkin belirlenen bilgi ve belgelerin kamuoyu ile pay-
laşılmasını Kuruluştan talep edebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Niyet Bildirimi ve Düzenleyici Belgeler Listesi

Niyet bildirimi
MADDE 18- (1) Bir radyoaktif atık tesisi kurmak isteyen tüzel kişi öncelikle Kuruma

niyet bildirimi yapar. Niyet bildirimi yapmış olmak radyoaktif atık tesisinin kurulmasına yö-
nelik herhangi bir hak teşkil etmez. Tüzel kişi niyet bildirimi ile birlikte;

a) Unvan, adres ve iletişim bilgilerini,
b) Yönetsel yapısı ile görev ve sorumlulukların dağılımını,
c) Temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,
ç) Sahip olduğu yönetim sistemi sertifikalarını,
d) Teknik altyapısını ve deneyimlerini,
e) Kurulması öngörülen radyoaktif atık tesisinin yeri, türü, niteliği, temel özellikleri ve

kapasitesini,
f) Ana faaliyetlerine ilişkin öngörülen proje takvimini,
içeren bilgi ve belgeleri Kuruma sunar.
(2) Kuruluş, niyet bildirimi için Kurum tarafından belirlenen işlem ve hizmet bedellerini

öder.
(3) Kurum, niyet bildirimine konu radyoaktif atık tesisine ilişkin olarak muhatap almak

üzere Kuruluşu kayıt altına alır ve bu durumu Kuruluşa bildirir.
(4) Kurum, niyet bildirimi kayıt altına alındıktan sonra, radyoaktif atık tesisinin türüne

bağlı olarak DBL'nin hazırlanması çalışmalarını başlatır.
(5) Kuruluş, niyet bildirimi kayıt altına alındıktan sonra;
a) Niyet bildirimi ile birlikte sunduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri en geç

bir ay içerisinde Kuruma bildirir.
b) Saha üzerindeki mülkiyet veya kullanım hakkına sahip olduğunu gösteren belgeleri

Kuruma sunar.
c) Saha çalışmalarına başlamadan önce yer raporunun içeriğini esas alarak saha çalış-

malarına ilişkin programı hazırlar ve Kuruma sunar.
ç) Yönetim sistemini saha çalışmalarına başlamadan önce uygulamaya koyar.
d) Saha sürecine ilişkin kalite temin dokümanını hazırlar ve Kurumun değerlendirme-

sine sunar.
e) Derin bertaraf tesislerine ilişkin saha çalışmaları sırasında, sahada veya farklı bir

bölgede, Kuruma bildirim yaparak yeraltı araştırma laboratuvarı kurabilir. Bu laboratuvarda
yapılacak testlerde radyoaktif maddelerin kullanımının onaylanmasına ilişkin hususlar Kurum
tarafından belirlenir.

f) Niyet bildiriminde sunduğu proje takvimine ilişkin dört ayda bir hazırlayacağı iler-
leme raporlarını Kuruma sunar. Proje takviminin uygulanmasını herhangi bir nedenle askıya
alması veya projeden vazgeçmesi halinde durumu bir ay içerisinde Kuruma bildirir.

Düzenleyici belgeler listesine ilişkin genel hususlar
MADDE 19- (1) Radyoaktif atık tesisine ilişkin faaliyetlerin yetkilendirilmesi süreç-

lerinde; radyasyondan korunma, güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye ilişkin gereklerin ye-
rine getirildiğinin gösterilmesinde ve bunun gözden geçirme ve değerlendirmelerinde esas alı-
nacak olan düzenleyici belgeler, niyet bildirimi kayda alındıktan sonra Kurum tarafından DBL
ile belirlenir.

(2) DBL, asgari olarak radyasyondan korunma, güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye
ilişkin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının düzenleyici
belgelerini içerir. DBL, Kuruluşun önermiş olduğu veya Kurum tarafından uygun görülen diğer
ülkelerin veya uluslararası kuruluşların düzenleyici belgelerini de içerebilir.

Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                              7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889



(3) Radyoaktif atık tesislerinde radyasyondan korunma, güvenlik, emniyet ve nükleer
güvenceye ilişkin Kurum tarafından yeni çıkarılan veya değişiklik yapılan düzenlemeler
DBL’ye dâhil edilmiş; yürürlükten kaldırılan düzenlemeler DBL’den çıkarılmış sayılır.

(4) Kuruluş DBL’de yer alan kendisi tarafından önerilmiş belgelerin orijinal dilinde
elektronik kopyalarını ve İngilizce tercümelerini ilgili yetkilendirme sürecinden önce Kuruma
sunar.

(5) DBL’deki belgelerde yer alan hükümlerin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ile çeliş-
mesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı esas alınır.

(6) DBL, düzenleyici belgelerde uyulması gerekliliği belirtilen standartlar ile Kurumun
uyulmasını gerekli gördüğü ulusal ve uluslararası standartları da içerir. Kuruluş kullanılan stan-
dartların Türkçe veya İngilizce tercümelerini işin yürütüldüğü alanda bulundurur.

Düzenleyici belgeler listesinin oluşturulması ve güncellenmesi
MADDE 20- (1) Kurum, niyet bildirimi yapılan radyoaktif atık tesisine ilişkin yetki-

lendirme süreçlerinde esas alınması öngörülen DBL’yi hazırlar ve Kuruluşa bildirir.
(2) Kuruluş, Kurumun hazırladığı DBL’ye ilaveten varsa, radyoaktif atık tesisine ilişkin

faaliyetlerde esas alınan veya alınması öngörülen diğer ülkelerin veya uluslararası kuruluşların
düzenleyici belgelerini ve her bir belgenin kullanılma gerekçesini Kurumun bilgisine sunar.

(3) Kurum, Kuruluş tarafından önerilen listeyi de dikkate alarak radyoaktif atık tesisine
özgü DBL’yi belirler ve Kuruluşa bildirir.

(4) DBL gerektiğinde Kurum tarafından gözden geçirilir ve Kuruluştan da görüş alına-
rak güncellenir. Güncel liste Kuruluşa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme Başvuruları ve Değerlendirme

Yetkilendirme başvuruları
MADDE 21- (1) Kuruluş, radyoaktif atık tesisi için yetkilendirme başvurularını bir di-

lekçe ekinde beşinci bölümde düzenlenen belgeleri içeren başvuru dosyası ile yapar. Dilekçede
radyoaktif atık tesisinin adı, yeri, talep edilen yetki ve başvuru dosyasında yer alan belgeler
açık bir şekilde belirtilir. Başvuru dosyasında yer alan rapor, plan ve programların içeriği Ku-
rum tarafından belirlenir.

(2) Kuruluş sunduğu bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz, güncel, yeterli ve tutarlı olma-
sından sorumludur.

(3) Yetkilendirme başvurularında, başvuru dosyasının biri basılı diğeri elektronik or-
tamda olmak üzere iki kopyasının sunulması esastır. Basılı kopyanın Kuruma sunulmuş olan
elektronik kopyadan üretilmiş olması ve elektronik kopya ile aynılığı Kuruluşun sorumlulu-
ğundadır.

(4) Kurum başvuru dosyasında yer alan bilgi ve belgeleri hizmete özel gizlilik derece-
sinde işleme tabi tutar. Başvuru dosyasında Kuruluş tarafından gizli olduğu değerlendirilen
bilgiler bulunması durumunda, bu bilgiler gizlilik derecesinin gerektirdiği usul uyarınca ayrıca
ek belge olarak sunulur. Gizlilik dereceli bilgi için başvuru dosyasında yer alan ilgili belgede
bu ek belgeye atıf yapılır.

(5) Dilekçe ve başvuru dosyasında yer alan belgelerin Türkçe olması esastır. Ancak
başvuru dosyasında yer alan teknik belgelerden Kurum tarafından uygun görülenler İngilizce
sunulabilir.

(6) Dilekçe ve başvuru dosyasında yer alan idari belgeler Kuruluşu temsile yetkili ye-
terli sayıda kişi tarafından imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulur.

(7) Başvuru dosyasında yer alan teknik belgeler, ilk sayfası bir onay sayfası olacak şe-
kilde düzenlenir. Onay sayfasında belgenin adı, varsa belge kodu, sürüm numarası ve ait olduğu
radyoaktif atık tesisini belirten bilgiler bulunur, sayfa yetkili ve yeterli sayıda kişi tarafından
imzalanır. İmzalı onay sayfası taranarak belgelerin elektronik kopyalarına eklenir.

7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889                              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



(8) Teknik belgelerde atıf yapılan diğer belgeler, orijinal dili Türkçe olanlar Türkçe, di-
ğerleri İngilizce olmak üzere elektronik kopya olarak sunulur. Sunulan belgelerde varsa çevi-
rinin aslına uygunluğu Kuruluşun sorumluluğundadır.

Yetkilendirme başvurularının uygunluk kontrolü
MADDE 22- (1) Yetkilendirme başvuruları öncelikle dilekçenin ve başvuru dosyasında

yer alan belgelerin eksiksiz sunulmuş olması ve istenilen içeriğe uygunluğu açısından incelenir.
Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmek üzere Kuruluşa bildirilir.

(2) Uygunsuzlukların Kuruluş tarafından tamamlanmasını takiben başvurunun uygun-
luk kontrolüne ilişkin sonucu Kuruluşa bildirilir.

(3) Sunulan belgelerdeki uygunsuzlukların Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde
giderilmemesi durumunda gözden geçirme ve değerlendirme aşamasına geçilmez, eksiklik ve
uygunsuzlukların verilen süre sonunda tamamlanmadığı veya giderilmediği durumlarda yet-
kilendirme başvurusu iptal edilir ve durum Kuruluşa bildirilir. Yetkilendirme için ödenen işlem
ve hizmet bedeli iade edilmez.

Gözden geçirme, değerlendirme ve yetkinin verilmesi
MADDE 23- (1) Kurum, sunulan belgeleri gözden geçirme ve değerlendirmeye tabi

tutar. Kurum, varsa ilgili olduğu değerlendirilen denetim raporlarını da dikkate alarak yetki-
lendirme kararını verir. Kararın olumlu olması durumunda değerlendirme sonucunda belirlenen
yetki koşullarını da içeren izin veya lisans belgesi Kuruluşa iletilir. Kararın olumsuz olması
durumunda karar gerekçeleri ile birlikte Kuruluşa bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Güvenlik İlkeleri ve Yetkilendirmeler

Saha sürecine ilişkin ilkeler
MADDE 24- (1) Saha süreci, saha onayına yönelik saha çalışmalarını ve inşaat sürecine

kadar sahada yürütülecek faaliyetleri içerir.
(2) Saha çalışmalarında radyoaktif atık tesisinin genel tasarımı ve çevreye olan etkileri

ile olası doğal olaylar, insan kaynaklı olaylar ve bunların tesis üzerindeki etkileri dikkate alı-
nır.

(3) Saha çalışmalarında, bertaraf tesislerinde kapatma sonrası kontrol dönemleri ta-
mamlanıncaya, diğer radyoaktif atık tesislerinde tesis ve saha düzenleyici kontrolden çıkarı-
lıncaya kadar tesisin tüm ömrü göz önünde bulundurulur.

(4) Saha çalışmalarında; sahanın hidrolojik, hidrojeolojik, jeolojik ve meteorolojik özel-
likleri, doğal ve insan kaynaklı dış olaylar ve radyoaktif atık tesisinin radyolojik etkisi irdelenir
ve ayrıca iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınır. Saha çalışmaları bu özelliklerin, olayların
ve etkilerin irdelenmesini sağlayacak genişlikteki yerde yapılır.

Saha onayına ilişkin esaslar
MADDE 25- (1) Kuruluş, saha çalışmalarına ilişkin program doğrultusunda, sahanın

öngörülen radyoaktif atık tesisinin kurulmasına engel olacak bir özelliği olmadığının tespiti
ve tesisin tasarımında dikkate alınacak olan saha parametrelerinin değerlerinin belirlenmesi
amacıyla ayrıntılı saha çalışmalarını yaptıktan sonra yer raporunu da hazırlayarak saha onayı
başvurusu yapar.

(2) Saha onayı on yıl süre ile geçerlidir. Bu süre zarfında radyoaktif atık tesisinin ku-
rulmasına yönelik olarak inşaat iznine başvurulmadığı takdirde saha onayı kendiliğinden sona
erer.

(3) Saha onayı için başvuran Kuruluş, sahadaki faaliyetlere yönelik yol, su, elektrik
gibi altyapının geliştirilmesine ilişkin faaliyetler ile saha ve inşaat süreçlerinde kullanılacak
olan geçici yapıların yapımına ilişkin faaliyetlere, Kuruma bildirim yaptıktan sonra başlayabilir.
Bu faaliyetlerin gerektirdiği durumlar dışında sahada hafriyat ve inşaat çalışması yapılamaz.
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(4) Bu Yönetmeliğin 17 ila 23 üncü maddeleri saha onayı için de uygulanır.
(5) Kuruluş, saha onayı için Kurum tarafından belirlenen işlem ve hizmet bedellerini

öder.
(6) Saha onayı alan Kuruluş, saha parametreleri izleme programını uygular ve bu prog-

rama ait faaliyetlerin raporunu onayın verildiği tarihten başlamak üzere her yıl Kuruma sunar.
Saha onayı başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 26- (1) Saha onayı başvurusu, Kuruluş tarafından radyoaktif atık tesisinin

kurulması ile ilgili faaliyetlere başlamadan önce yapılır.
(2) Saha onayı başvuru dosyasında;
a) Yer raporu,
b) Saha parametreleri izleme programı,
yer alır.
(3) Başvuru ile sunulan belgeler, yeterlilikleri ve DBL’de yer alan belgelerin gereklerine

uygunlukları açısından Kurum tarafından değerlendirilir.
Tasarım sürecine ilişkin ilkeler
MADDE 27- (1) Radyoaktif atık tesisleri, işletme ve kaza koşullarında, çalışanların,

halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasının sağlanabilmesi amacıyla,
güvenli bir şekilde işletilecek, işletmeden çıkarılacak veya kapatılacak şekilde tasarımlanır.

(2) Radyoaktif atık tesisleri; depolanacak, işlenecek ya da bertaraf edilecek radyoaktif
atıklara ilişkin toplam radyoaktif madde envanteri ve potansiyel radyolojik ve radyolojik ol-
mayan tehlikeler dikkate alınarak tasarımlanır.

(3) Radyoaktif atık tesislerini oluşturan yapı, sistem ve bileşenler, tesis ömrü ve bertaraf
tesislerinde ayrıca kontrol dönemleri dikkate alınarak, radyoaktif atıkların muhafazasını ve gü-
venliği riske atabilecek malzeme ve çevre etkileşimlerini önleyecek şekilde tasarımlanır.

(4) Radyoaktif atık tesislerini oluşturan yapı, sistem ve bileşenler; bakım, onarım, de-
netim ve testlerin yapılmasını kolaylaştıracak şekilde tasarımlanır.

(5) Radyoaktif atık tesislerini oluşturan yapı, sistem ve bileşenler, fonksiyonlarına ve
güvenlik ve sismik açıdan önemlerine göre sınıflandırılarak ilgili mevzuat ve standartlara uygun
olarak tasarımlanır. İşletme koşulları sırasında güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bile-
şenlere bir zarar gelmemesi tasarımda garanti altına alınır. Kazaların önlenmesi ve kaza so-
nuçlarının hafifletilmesi için güvenlik sistemleri tasarımda yer alır.

(6) Radyoaktif atık tesislerinin tasarımında havalandırma, izleme ve filtreleme gibi sis-
temlere yer verilir. Tasarımda radyolojik, ısıl ve kimyasal etkiler nedeniyle atığın veya bari-
yerlerin ve diğer yapı, sistem ve bileşenlerin yapısının değişmesine ve bozulmasına karşı ön-
lemler ile zırhlama ve sızdırmazlık gibi önlemler dikkate alınır. Tesisi oluşturan yapı, sistem
ve bileşenler, dış olaylar nedeniyle oluşabilecek etkilerin, yangın ve patlama gibi tehlikelerin
olasılığını ve etkilerini azaltmak üzere tasarımlanır ve konumlandırılır.

(7) Radyoaktif atık olarak kabul edilen kullanılmış yakıtların depolanacağı radyoaktif
atık tesislerinin tasarımı, işletme ve kaza durumlarında, kullanılmış yakıtların izlenmesini ve
kontrol altında tutulmasını sağlayabilecek sistemleri içerir. Bu tür tesisler, soğutmayı mühen-
dislik tasarımları ve doğal konveksiyon gibi pasif soğutma sistemleri ile sağlayacak şekilde ve
soğutmanın yitirilmesi durumunda da depolanan kullanılmış yakıt paketlerinin bütünlüğünü
koruyacak şekilde tasarımlanır.

(8) Kuruluş, radyoaktif atık tesisinin tasarımının güvenliğini analiz, değerlendirme veya
test yoluyla inşaat izni başvurusunda Kuruma gösterir.

Bertaraf tesislerinin tasarım sürecine ilişkin özel ilkeler
MADDE 28- (1) Bertaraf tesisleri, radyoaktif atıkların olası radyolojik etkilerinin ka-

patma sonrası kontrol dönemleri süresince ve ilgili mevzuatta belirlenen seviyelerde tutulmasını
sağlayacak şekilde tasarımlanır.
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(2) Derin bertaraf tesisleri radyonüklitlerin biyosferden uzun dönemli yalıtımının sağ-
lanması amacıyla, yüzeyden birkaç yüz metre veya daha derinde bulunan duraylı jeolojik olu-
şumların içinde kurulur. Orta derinlikte bertaraf tesisleri yer yüzeyinden otuz ile birkaç yüz
metre arasındaki derinliklerde kurulur. Yakın yüzey bertaraf tesisleri yer yüzeyinden itibaren
yaklaşık otuz metre derinliğe kadar yerleştirilebilir. Bertaraf tesisinin yer yüzeyinden tam de-
rinliği ve konumu bertaraf edilecek radyoaktif atığın sınıfı, tesisin tasarımı, saha özellikleri ve
kapatma sonrası kontrol dönemleri boyunca tesise olabilecek istenmeyen erişim dikkate alına-
rak belirlenir.

(3) Bertaraf tesislerinin tasarımında, radyonüklitlerin hapsedilmesini ve çevreden yalı-
tılmasını sağlayacak, işletme sırasında ve kapatma sonrasında etkin kalması planlanan çoklu
bariyerler yer alır. Bariyerler güvenlik fonksiyonları vasıtasıyla, tesisin kapatma sonrası gü-
venliğini garanti edecek şekilde, fiziksel ve kimyasal olarak farklı ve birbirlerini tamamlayıcı
olarak seçilir ve tasarımlanır. Orta derinlikte ve derin bertaraf tesislerinde yer alan bariyerler
bakım ve iyileştirme gerektirmeyecek şekilde seçilir ve tasarımlanır. Bertaraf tesisinin inşasına
başlanmadan önce, dolgu ve kapağın tasarım gereklerini yerine getireceği garanti altına alınır.

(4) Bertaraf tesisleri, kapatma sonrası dönemde kontrol, bakım ve izleme gibi aktif gü-
venlik önlemlerine devam edilmesini mümkün olduğunca gerektirmeyecek ve güvenliği sağ-
lamada bariyerler, sahanın işaretlenmesi, saha kullanımının kısıtlanması ve kayıt tutulmasını
da içeren pasif güvenlik önlemlerinin yeterli olacağı şekilde tasarımlanır.

(5) Bertaraf tesisleri, saha özellikleri de dikkate alınarak, insan, bitki ve hayvanlardan
dolayı etkilenme olasılığının az olacağı şekilde, tesisin bütünlüğünü bozabilecek olayların ol-
ması durumunda radyonüklitlerin jeosferde ve biyosferde dağılımının geciktirileceği ve rad-
yoaktif atığın yalıtımının sağlanacağı şekilde tasarımlanır.

İnşaat sürecine ilişkin ilkeler
MADDE 29- (1) Radyoaktif atık tesisinin, tasarıma uygun bir şekilde inşa edilmesi

sağlanır. Bertaraf tesisinin inşası, doğal bariyerlerin güvenlik fonksiyonları korunacak şekilde
yapılır.

(2) Tasarımda yer alan yapı, sistem ve bileşenler; kanıtlanmış ve kabul görmüş malze-
me, teknik yöntem ve prosedürler kullanılarak güvenlik ve sismik sınıflarına uygun kalitede
imal ve inşa edilir.

(3) Kuruluş, GAR’ı hazırlayanlardan veya tasarımcılardan bağımsız ve Kurum tarafın-
dan uygun görülen gerçek veya tüzel kişiye tasarımın güvenlik değerlendirmesini yaptırır.

İnşaat iznine ilişkin esaslar
MADDE 30- (1) Radyoaktif atık tesisinin inşaat süreci; güvenlik açısından önemli tesis

yapılarının tasarımını, inşasını ve sistemlerin inşaat alanındaki montaj ve test aşamalarını içe-
rir.

(2) Kuruluş, bertaraf tesisinde radyoaktif atıkların bertaraf edileceği özel bölümlerin
sırayla inşa edilmesinin planlandığı durumlarda, her bölümün inşası tamamlandığında ve bir
sonraki bölümün inşasına geçildiğinde Kuruma bildirim yapar.

(3) Derin bertaraf tesisinin saha sürecinde kurulan ve tesisin bir parçası olması planlanan
yeraltı araştırma laboratuvarına dair bilgiler inşaat izni kapsamında Kuruma sunulan GAR’da
yer alır.

(4) İnşaat sürecine ilişkin yetkilendirilen Kuruluş;
a) Radyoaktif atık tesisinin inşaat sürecine ait kalite temin dokümanında yer alan tüm

faaliyetleri gerçekleştirebilir.
b) Radyoaktif atık tesisinin yapılarının inşasını, sistem ve bileşenlerinin montajını ve

ilgili testlerini yapabilir.
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c) Yapı, sistem ve bileşenlerin kabulünü inşaat sürecine ait kalite temin dokümanında
yer alan prosedürler uyarınca yapar.

ç) Saha ve çevresinde, radyoaktif atık tesisi işletmeye alınmadan en az iki yıl öncesinden
çevresel radyolojik izleme programını uygulamaya başlar. Çevresel radyolojik izleme programı
kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin, içeriği Kurum tarafından belirlenen çevresel radyo-
lojik izleme raporunu her yıl hazırlar ve Kuruma sunar.

İnşaat izni başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 31- (1) İnşaat izni başvuru dosyasında;
a) GAR,
b) İnşaat sürecine ait kalite temin dokümanı,
c) Çevresel radyolojik izleme programı,
ç) İnşaat sürecine ilişkin emniyet planı,
d) 29 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bağımsız değerlendirme raporu,
e) Nükleer madde bulunduran radyoaktif atık tesislerinde ayrıca nükleer madde sayım

ve kontrol sistemini de içeren Tasarım Bilgisi Sualnamesi,
yer alır.
(2) Başvuru ile sunulan belgeler yeterlilikleri ve DBL’de yer alan belgelerin gereklerine

uygunlukları açısından Kurum tarafından değerlendirilir.
İşletmeye alma sürecine ilişkin ilkeler
MADDE 32- (1) Kuruluş, radyoaktif atık tesisi işletilmeye başlanmadan önce, işlet-

meye alma programı çerçevesinde, yapı, sistem ve bileşenlerin fonksiyonlarının yerine getiril-
diğini testlerle doğrulayarak, tasarım hedeflerine uygun inşa edildiğini, amacına uygun çalış-
tığını ve yetersizliklerin belirlenip giderildiğini gösterir. İşletmeye alma programı, tüm işletme
prosedürlerinin test edilmesini de içerir.

(2) İşletmeye alma testleri yapı, sistem ve bileşenlerin tasarım ve işletme hedeflerine
uyumunu ve güvenliğini göstermek üzere yapılır.

(3) Kuruluş işletmeye alma öncesinde bir işletme organizasyonu oluşturur. Radyoaktif
atık tesisinin işletme organizasyonunda tesis sorumlusu, radyoaktif atık yönetimi sorumlusu,
radyasyondan korunma sorumlusu ile radyasyon acil durumları, bakım, test ve onarım, yönetim
sistemi konularından sorumlu personel, nükleer madde içeren radyoaktif atık tesislerinde ayrıca
nükleer madde sayım ve kontrol personeli bulunur.

(4) Kuruluş, işletmeye alma sırasında, radyoaktif atık tesisinin işletme organizasyonun-
da görev alacak çalışanların gerekli eğitimleri almalarını sağlar.

İşletmeye alma iznine ilişkin esaslar
MADDE 33- (1) Radyoaktif atık tesislerinde işletmeye alma süreci güvenlikle ilgili

yapı, sistem ve bileşenlere ilişkin testleri içerir.
(2) Bertaraf tesislerinde bölümlerin sırayla işletmeye alınması planlanıyorsa, tesisin her

bölümünün işletmeye alınması tamamlandıkça ve bir sonraki bölümün işletmeye alınmasına
geçildiğinde Kuruluş tarafından Kuruma bildirim yapılır.

(3) Kuruluş işletmeye alma izni aldıktan sonra;
a) Güvenlikle ilgili sistemlerin işletmeye alma testlerine başlayabilir.
b) İşletmeye alma testlerinde, sadece testlerde kullanmak amacıyla radyoaktif madde

kullanabilir.
c) İşletmeye alma süreçlerine radyoaktif atık tesisinin işletme organizasyonunda görev

alan ilgili personelin katılımını sağlar.
(4) Radyoaktif atık tesislerinde emniyete ilişkin koruma sistemi ile nükleer madde içe-

ren radyoaktif atık tesislerinde ayrıca nükleer madde sayım ve kontrol sistemi uygulanmaya
başlanmadan önce, radyoaktif maddeler sahaya getirilemez.
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İşletmeye alma izni başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 34- (1) İşletmeye alma izni başvuru dosyasında;
a) Güncel GAR,
b) İşletmeye alma programı,
c) İşletmeye alma sürecine ait kalite temin dokümanı,
ç) İşletme organizasyonu ve personel eğitimi programı,
d) Radyasyon acil durum planı,
e) Emniyet planı,
f) Yangından korunma programı,
g) Radyasyondan korunma programı,
ğ) Ekipman güvenlik programı,
yer alır.
(2) Başvuru ile sunulan belgeler, yeterlilikleri ve DBL’de yer alan belgelerin gereklerine

uygunlukları açısından Kurum tarafından değerlendirilir.
İşletme sürecine ilişkin ilkeler
MADDE 35- (1) Kuruluş, radyoaktif atık tesisini işletme sınır ve koşulları içerisinde

ve DBL’de yer alan belgelere uygun olarak güvenli bir şekilde işletir.
(2) Radyoaktif atık tesisinin güvenli işletiminin çerçevesini çizen ve atık kabul kriter-

lerini de içeren işletme sınır ve koşulları Kuruluş tarafından belirlenir ve Kurumun uygun gö-
rüşüne sunulur. Radyoaktif atıklar ve atık paketleri atık kabul kriterlerine uygun olarak tesise
kabul edilir.

(3) Radyoaktif atık tesisini oluşturan yapı, sistem ve bileşenlerin işletme sırasında iş-
letme sınır ve koşulları ile uyumluluğu izlenir ve tasarım gereklerini yerine getirmeyi sürdür-
meleri sağlanır. Bakım, test ve izleme sıklığının belirlenmesinde benzer diğer radyoaktif atık
tesislerinin işletme tecrübelerinden faydalanılabilir.

(4) Radyoaktif atık tesisinde olabilecek kazalar sırasında uygulanmak üzere ilgili mev-
zuat uyarınca radyasyon acil durum planı bulundurulur ve bu planın uygulanabilirliğinden emin
olmak için düzenli aralıklarla tatbikat yapılır. Plan, kazanılan deneyimler doğrultusunda gözden
geçirilir ve güncellenir.

(5) Kuruluş, bertaraf tesisini işletirken, kapatma sonrası dönemde tesisin güvenliğini
sağlayacak sistemlerin ve bariyerlerin güvenlik fonksiyonlarının korunmasını sağlayacak ön-
lemleri de ayrıca alır.

İşletme lisansına ilişkin esaslar
MADDE 36- (1) Radyoaktif atık tesislerinde işletme süreci, tesiste radyoaktif atık yö-

netiminin başlamasından tesisin işletmeden çıkarılması veya kapatılması için izin verilene
kadar olan süreci içerir.

(2) Radyoaktif atık işleme ve depolama tesislerinin erken işletmeden çıkarılması ihti-
maline karşı, teminatın yeterliliğinin Hesaplar Yönetim Kurulu tarafından Kuruma bildirilmesi
işletme lisansı verilmesi için ön koşuldur.

(3) Kuruluş işletme lisansı aldıktan sonra;
a) İşletme sınır ve koşulları uyarınca radyoaktif atık tesisini işletmeye ve radyoaktif

atıkları tesise kabul etmeye başlayabilir.
b) Radyoaktif atık tesisini oluşturan yapı, sistem ve bileşenlerin periyodik güvenlik de-

ğerlendirmesini yapar ve sonuçları Kurumun belirlediği içerikte raporlar. Bu güvenlik değer-
lendirmesi, ayrıca ulusal veya uluslararası güvenlik anlayışındaki değişiklikler nedeniyle Ku-
rumun talebi üzerine de yapılır. Bu kapsamda Kuruluş;
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1) İşletme lisansının verildiği tarihten başlamak üzere, en geç on yılda bir, değerlen-
dirmeye tabi olacak güvenlik konularını Kurumun uygun görüşü ile belirler ve hazırladığı pe-
riyodik güvenlik değerlendirme raporunu Kuruma sunar.

2) Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda güvenlik açısından iyileştirme
gerektiğinin belirlenmesi durumunda, Kurumun da uygun gördüğü tedbirleri önerilen süre içe-
risinde alır.

3) Sahada birden çok radyoaktif atık tesisinin bulunduğu durumda, ortak sistemlerin
periyodik güvenlik değerlendirmesine sahada ilk kurulan tesisin periyodik güvenlik değerlen-
dirme raporunda yer verir.

c) İçeriği Kurum tarafından belirlenen işletme raporunu, radyoaktif atık yönetimi ra-
porunu, radyoaktif salım raporunu, çevresel radyolojik izleme raporunu ve kişisel doz ve rad-
yasyon ölçüm raporunu işletme lisansının verildiği tarihten başlamak üzere her yıl hazırlar,
Kurumun talebi üzerine Kuruma sunar.

(4) Kuruluş, radyoaktif atık olarak tesise teslim edilen radyoaktif maddelerin, radyoaktif
atıkların azaltılması ilkesi çerçevesinde yeniden kullanılabileceğini değerlendirmesi durumun-
da, söz konusu radyoaktif maddelerin radyoaktif atık niteliğinden çıkarılmasına ve yeniden
kullanılmasına ilişkin bilgileri Kuruma bildirir. Bu radyoaktif maddeler yalnızca Kurumun uy-
gun görüşü ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kullanılabilir.

İşletme lisansı başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 37- (1) İşletme lisansı başvuru dosyasında;
a) Radyoaktif atık tesisinin kurulduğu halini yansıtan GAR,
b) İşletmeye alma testlerinin sonuçları,
c) İşletmeye alma izni başvurusunda sunulmuş olup güncellenen diğer plan, program

ve raporlar,
yer alır. İşletmeye alma testleri sonucunda işletme sınır ve koşullarında değişiklik ya-

pıldıysa Kuruluş tarafından başvuruda belirtilir.
(2) Başvuru ile sunulan belgeler yeterlilikleri ve DBL’de yer alan belgelerin gereklerine

uygunlukları açısından Kurum tarafından değerlendirilir. İşletmeye alma testlerinin sonuçları
değerlendirmede dikkate alınır.

Radyoaktif atık tesisinde yapılacak değişiklikler
MADDE 38- (1) Radyoaktif atık tesislerinde, radyoaktif atık işleme yöntemlerindeki

değişiklikler, güvenlikle ilgili tesise eklenecek yeni yapılar ve sistemler veya değişiklikler,
kapasite arttırımı ve işletme sınır ve koşullarındaki değişiklikler gibi güvenlik ve emniyeti
etkileyebilecek değişiklikler Kurumun iznine tabidir.

(2) Değişiklik izni başvuru dosyasında, öngörülen değişikliğe ve değişikliğin güvenlik
ve emniyet açısından etkilerine ilişkin bir rapor Kuruma sunulur.

(3) Sunulan rapor öngörülen değişikliklerin güvenlik ve emniyet üzerindeki etkileri ve
DBL’de yer alan belgelerin gereklerine uygunluğu açısından Kurum tarafından değerlendiri-
lir.

İşletmeden çıkarma veya kapatma sürecine ilişkin ilkeler
MADDE 39- (1) Radyoaktif atık tesislerinde işletmeden çıkarma ve kapatma süreçleri,

tesis tasarımlanırken dikkate alınır.
(2) Radyoaktif atık işleme ve depolama tesisleri, sahanın yeniden kullanım koşullarıyla

uyumlu hale getirileceğinin gösterilmesi şartıyla işletmeden çıkarılır. Radyoaktif atık işleme
ve depolama tesisi işleten Kuruluş tesisi işletmeden çıkarmakla yükümlüdür. Radyoaktif atık
işleme ve depolama tesislerinin işletmeden çıkarma sürecinde, işletmeden çıkarma faaliyetle-
rine yönelik rapor, plan ve programlar oluşturulur ve uygulanır.
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(3) Bertaraf tesisleri kapatma sonrası kontrol dönemleri boyunca sahada ve çevresinde
aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin uygulanması şartıyla kapatılır. Bertaraf tesisini işleten Ku-
ruluş tesisi kapatma ile yükümlüdür. Bertaraf tesisinin kapatma sonrası uzun vadede güvenliği,
pasif güvenlik önlemleri ile sağlanır. Pasif güvenlik önlemlerinin ihlali durumunda bile ilgili
mevzutta belirtilen radyolojik kriterler aşılmaz. Kuruluş tarafından kapatma sonrasında alınacak
aktif ve pasif güvenlik önlemleri ile aktif ve pasif kontrol dönemlerine yer verilen rapor, plan
ve programlar oluşturulur, uygulanır ve gerektiğinde güncellenir.

İşletmeden çıkarma veya kapatma iznine ilişkin esaslar
MADDE 40- (1) Bertaraf tesisleri kapatma iznine, radyoaktif atık işleme ve depolama

tesisleri işletmeden çıkarma iznine tabidir. Radyoaktif atık tesisleri, işletmeden çıkarma veya
kapatma izninde yer alan koşullar uyarınca ve DBL’de yer alan belgelere uygun olarak işlet-
meden çıkarılır veya kapatılır.

(2) Radyoaktif atık işleme ve depolama tesislerinin işletmeden çıkarılma süreci radyo-
aktif maddelerin sahadan uzaklaştırılması, radyoaktif kirliliğin giderilmesi, söküm ve sahanın
çevreyle uyumlu hale getirilmesine yönelik tüm faaliyetleri içerir. Bertaraf tesislerinin kapatma
süreci; tesisin kapatılması, işletme ile ilgili binaların sökümü, radyoaktif kirliliğin giderilmesi,
dolgu faaliyetleri, kapatma sonrası izleme gibi tesisi uzun vadede güvenli hale getirecek tüm
faaliyetleri içerir.

(3) Kuruluş, radyoaktif atık tesisinin işletmeden çıkarılmasına veya kapatılmasına iliş-
kin kararı alır ve Kuruma bildirir; işletmeden çıkarma veya kapatma faaliyetlerine mümkün
olan en kısa sürede başlanmasına ve bu faaliyetlerin tamamlanmasına yönelik planlamaları ya-
par ve Kuruma işletmeden çıkarma veya kapatma izni başvurusunda bulunur.

(4) Kuruluş işletmeden çıkarma veya kapatma kararı verdiği radyoaktif atık tesisinde
radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyeti sürdürecek ve varsa nükleer güvenceye ilişkin
sorumluluklarını yerine getirecek önlemleri alır.

(5) Aynı sahada birden fazla radyoaktif atık tesisinin bulunduğu durumda, işletmeden
çıkarma veya kapatma faaliyetlerinin işletilmeye devam eden diğer tesislere etkisi ayrıca in-
celenir ve tesislerin ortak kullanılan yapılarına ilişkin işletmeden çıkarma veya kapatma faali-
yetleri son tesis için yapılan başvuru kapsamında ele alınır.

(6) İşletmeden çıkarma veya kapatma, inşaat izni aşamasında Kuruma sunulan GAR’ın
bir bölümü olarak ele alınır. İşletmeden çıkarmaya veya kapatmaya ilişkin, Kuruma sunulan
bilgiler periyodik güvenlik değerlendirmeleri kapsamında güncellenir.

(7) İşletmeden çıkarma veya kapatma sürecine ilişkin yetkilendirilen Kuruluş;
a) Radyoaktif atık tesisinin işletmeden çıkarma veya kapatma sürecine ait kalite temin

dokümanında yer alan tüm faaliyetleri gerçekleştirebilir.
b) Bertaraf tesislerinde, tesisi kapattıktan sonra kontrol dönemleri boyunca sahada ve

çevresinde aktif ve pasif güvenlik önlemlerini uygular. Düzenleyici kontrolden çıkarılana kadar,
kapatma sonrası aktif kontrol dönemi boyunca, radyolojik çevresel izleme faaliyetlerinin so-
nuçları ile bakım ve onarım faaliyetlerini, kapatma izninin verildiği tarihten başlamak üzere
her yıl Kuruma raporlar. Her türlü olağandışı olayı Kuruma ivedilikle bildirir ve alınması plan-
lanan önlemleri raporlar.

c) İçeriği Kurum tarafından belirlenen; radyoaktif atık yönetimi raporunu, radyoaktif
salım raporunu, çevresel radyolojik izleme raporunu ve kişisel doz ve radyasyon ölçüm rapo-
runu işletmeden çıkarma veya kapatma izninin verildiği tarihten başlamak üzere her yıl Kuruma
sunar.

ç) İşleme ve depolama tesislerinde işletmeden çıkarma faaliyetleri sona erdiğinde veya
bertaraf tesislerinde kapatma sonrası aktif kontrol döneminin ardından radyoaktif atık tesisinin
ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına ilişkin 42 nci maddede belirtilen çalışmaları
yapar.
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İşletmeden çıkarma veya kapatma izni başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 41- (1) İşletmeden çıkarma veya kapatma izni başvuru dosyasında;
a) İşletmeden çıkarma veya kapatma için hazırlanan GAR,
b) İşletmeden çıkarma veya kapatma sürecine ait kalite temin dokümanı,
c) Radyasyon acil durum planı,
ç) İşletmeden çıkarma veya kapatma sürecine ilişkin emniyet planı,
d) Çevresel radyolojik izleme programı,
e) Radyasyondan korunma programı,
f) Nükleer madde bulunduran radyoaktif atık tesislerinde ayrıca nükleer madde sayım

ve kontrol sistemini de içeren Tasarım Bilgisi Sualnamesi,
yer alır.
(2) Başvuru ile sunulan belgeler, yeterlilikleri ve DBL’de yer alan belgelerin gereklerine

uygunlukları açısından Kurum tarafından değerlendirilir.
Düzenleyici kontrolden çıkarılmaya ilişkin ilkeler ve esaslar
MADDE 42- (1) Radyoaktif atık tesislerinin düzenleyici kontrolden çıkarılmasından

Kuruluş sorumludur.
(2) Bertaraf tesisleri, kapatma sonrası aktif kontrol döneminin ardından ve sahanın yal-

nızca kısıtlı kullanımı koşuluyla düzenleyici kontrolden çıkarılır. Kapatma sonrası aktif kontrol
döneminde bariyerlerin bütünlüğünü izlemek amacıyla izleme ve kontrol çalışmaları yapılır.
Düzenleyici kontrolden çıkarılan bertaraf tesislerinin sahaları pasif kontrol dönemi boyunca
Kuruluş tarafından işaretlenir ve kısıtlı kullanım koşulları sağlanır, bu koşulların yerine geti-
rildiğini gösteren yıllık raporlar Kuruma sunulur. Kuruluş, ayrıca düzenleyici kontrolden çı-
karıldıktan sonra içeriği Kurum, Kuruluş ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca belirlenecek
olan tesisin tarihsel raporunu hazırlar, ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.

(3) Radyoaktif atık işleme ve depolama tesisleri, sahanın yeniden kullanım koşullarıyla
uyumlu olacağı şekilde düzenleyici kontrolden çıkarılır.

(4) Radyoaktif atık tesisinin düzenleyici kontrolden çıkarılmasıyla saha da düzenleyici
kontrolden çıkarılmış sayılır.

(5) Aynı sahada birden fazla radyoaktif atık tesisinin bulunduğu durumda sahanın dü-
zenleyici kontrolden çıkarılması, sahadaki son işletmeden çıkarılan veya kapatılan tesis dü-
zenleyici kontrolden çıkarıldıktan sonra gerçekleşir.

Düzenleyici kontrolden çıkarılma başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 43- (1) Kuruluş radyoaktif atık tesisinin düzenleyici kontrolden çıkarılması

için gerekli şartların sağlandığını ortaya koyan bir rapor ile Kuruma başvuru yapar.
(2) Başvuru ile sunulan rapor yeterliliği ve DBL’de yer alan belgelerin gereklerine uy-

gunluğu açısından Kurum tarafından değerlendirilir. Kurum sahada denetimler ve ölçümler ya-
parak gerekli şartların sağlandığını kontrol eder. Raporun ve denetim sonuçlarının uygun bu-
lunması durumunda radyoaktif atık tesisi ve saha düzenleyici kontrolden çıkarılır.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yetkilendirilmiş bir faaliyet için başka bir tüzel kişinin yetkilendirilmesi
MADDE 44- (1) Radyoaktif atık işleme ve depolama tesislerinde başka bir tüzel kişinin

yetkilendirilmesinin talep edilmesi durumunda;
a) Bir faaliyet için yetkilendirilmiş olan Kuruluş, konuya ilişkin talebini gerekçeleri

içeren bir rapor ile Kuruma sunar. Kurumun söz konusu talebi uygun bulması durumunda faa-
liyete devam edecek olan tüzel kişi, 18 inci maddenin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (b)
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bendinde sunulması gereken bilgi ve belgeler ile radyoaktif atık tesisine ilişkin sorumlulukların
üstlenilmesi sürecinde güvenlik ve emniyetin sürdürülmesine ve varsa nükleer güvenceye iliş-
kin sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin önlemleri de içeren bir program ile Kuruma
başvurur.

b) Kurum, sunulan bilgileri ve programı değerlendirerek yeni yetkilendirme sürecinin
başlayacağı aşamayı ve yetkilendirme başvurusu için sunulması gereken belgeleri belirler.

c) Kurum yeni yetkilendirme için sunulan belgeleri değerlendirir ve gerek gördüğü tak-
dirde ek bilgi ve belge talep edebilir. Kurum, bilgi ve belgeleri uygun bulması durumunda,
başvuran tüzel kişiyi ilgili maddeler uyarınca yetkilendirir.

ç) Faaliyete devam edecek Kuruluşun yetkilendirilmesi ile birlikte eski Kuruluşun rad-
yoaktif atık tesisine ilişkin güvenlik, emniyet ve varsa nükleer güvence kapsamındaki yetki ve
sorumlulukları faaliyete devam edecek Kuruluş tarafından üstlenilir.

Denetim ve yaptırım
MADDE 45- (1) Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri Kurumun dene-

timine tabidir. Denetime ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.
(2) İlgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı ha-

reket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırımlara ilişkin hu-
suslarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.

Öngörülmeyen durumlar
MADDE 46- (1) Radyoaktif atık tesislerinin yetkilendirilme süreçlerine ilişkin, bu Yö-

netmeliğin uygulanmasında öngörülmeyen durumların oluşması halinde, sürecin nasıl ve hangi
koşullarla devam edebileceğine, Kurum tarafından karar verilir ve Kuruluşa bildirilir.

(2) Radyoaktif atık tesisinin bu Yönetmelikte belirlenen tesis türlerinden farklı olması
veya radyoaktif atık tesisinin türüne ilişkin tereddüt oluşması durumunda tesisin tabi olacağı
yetkilendirmelere Kurum tarafından karar verilir ve Kuruluşa bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar
MADDE 47- (1) Mevzuatta, 7/7/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
yürürlükten kaldırılan maddelere yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut yetkilendirmeler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce radyoaktif

atık yönetimine ilişkin yapılmış olan yetkilendirmeler, süresi sona erene kadar geçerlidir.
(2) Mevcut yetkilendirme ile radyoaktif atık yönetimi faaliyetini yürüten tüzel kişiler;

en geç yetkilendirme süresinin bitiminden önceki altı ay içerisinde, bu Yönetmelik kapsamında
Kuruma başvurur, bu kapsamda yetkilendirme yapılana kadar radyoaktif atık yönetimi faali-
yetlerine devam eder. Kurum, bu süre zarfında radyoaktif atıkların güvenli yönetimi için ilave
yükümlülükler getirebilir.

Yürürlük
MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif
Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 37 ila 51 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki madde eklenmiştir.

“Komisyon, Kurul ve Heyet Görevlendirilmeleri
Madde 45/A- Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanununa göre baro tüzel kişiliği

dışında kurulmuş komisyon, kurul ve heyetlere mevzuat gereği üye veya temsilci görevlendir-
meleri, eşit ve dönüşümlü temsil esası uyarınca her bir görev süresi için bir nolu barodan baş-
lamak üzere sıra ile yapılır. Görevlendirme yapılacak komisyon, kurul veya heyet, mevcut üye-
nin görev süresi tamamlanmadan önce, sıradaki baroya görevlendirme için başvurur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yü-

rütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ: A SIRA NO: 14)

MADDE 1- 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat
Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in  Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “I- Teminat Hükümleri” baş-
lıklı bölümünün (5) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı alt bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“b) Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri
tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”

“Sigorta şirketleri tarafından sigorta kefaleti kapsamında verilecek kefalet senetleri bu
Tebliğin ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak tanzim edilecektir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “II. İhtiyati Haciz” başlıklı bö-
lümünün (10) numaralı alt bölümünde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağının anlaşılması”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da muhafazasının tehlikeli veya masraflı olması” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden
Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2/a/v) nu-
maralı alt bölümünde yer alan “- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların
proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,” satırı “- Ka-
mu kurum ve kuruluşlarının veya bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların
mahalli idarelere proje ve faaliyetler karşılığında yaptıkları destek ödemelerinde,” şeklinde de-
ğiştirilmiş, aynı alt bölümde yer alan “- İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik)
alımı ödemelerinde,” satırından sonra gelmek üzere “- Toplu taşıma araçlarıyla personelin ta-
şınması için yapılan ulaşım kartlarına yönelik ödemelerde,” satırı eklenmiştir.
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MADDE 4- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden
Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (5.5.) numaralı
alt bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi
düzenleyen” ibaresi “en yüksek borç tutarını bildiren” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden
Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (6.1.) numaralı
alt bölümünde yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Birinci Bölümünde yer alan “X- Haczin Neti-
celeri” başlıklı bölümün başlık numarası “XI” olarak değiştirilmiş ve sonraki bölüm başlıkları
buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, İkinci Bölüm, “IV- Menkul Malların Satışı”
başlıklı bölümünün (3) numaralı alt bölümünün altıncı paragrafında yer alan “teminat mektubu”
ibaresi “6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde
yazılı teminatların” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci paragrafında yer alan “teminat mektubu”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi” ibaresi ek-
lenmiştir. 

MADDE 8- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Satışı”
başlıklı bölümünün (1) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendinin üçüncü paragrafının so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Şu kadar ki, satış komisyonuna başkanlık yapacak defterdar yardımcısının olmadığı yerlerde
satış komisyonuna defterdar başkanlık yapar.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda
Satış” başlıklı bölümünün (3.1.) numaralı alt bölümünde yer alan (4) numaralı bent aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“4 - Artırmaya iştirak için teminat alınıp alınmayacağı, teminat alınması durumunda;
alınacak teminat tutarını ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırabilecekleri,
teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak veril-
mesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi
amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları ge-
rektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet se-
nedinin hangi tarihe kadar verilebileceği,”

MADDE 10- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda
Satış” başlıklı bölümünün (3.2.) numaralı alt bölümünde yer alan (5) numaralı bent aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“5 - Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı,
ayrıca para olarak alınacak teminatın ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine ya-
tırılabileceği, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat
olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin
yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini
yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun ve-
ya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği, Devlet iç borçlanma senetleri ile bu se-
netler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde bunların vergi dairesine
teslim edileceği,”

MADDE 11- Aynı Tebliğe ekteki EK-13 eklenmiştir.
MADDE 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                              7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889                              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/21)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/1/2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/4) ile Av-
rupa Birliği ve Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00,
7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99,
7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00,
7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20,
7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “Alaşımlı veya alaşımsız,
(plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik”
ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
damping 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) AB: Avrupa Birliği’ni,
b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, 
c) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,
ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder. 
Karar
MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturma konusu ürünün AB ve

Güney Kore’den dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu ithalatın yerli üretim dalında zarara
neden olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-
lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-
poru Ek-2’de yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşei belirtilen
eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin
uygulanmasına karar verilmiştir.
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Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede menşe ülkesi, GTİP’i ve eşya tanımı
belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi
kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder-
ler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-
malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve Ek-1’de yer alan
tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Gümrük idareleri, 7208.52.99.10.00, 7208.52.99.90.00 ve 7225.40.90.00.00
GTİP’lerinden yapılacak “Levha haddehanesinde haddelenmiş levha sac” ithalatında İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) kapsamı “Üretici Belgesi”ni
ararlar.

(4) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya
tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7971 
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Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8102 

—— • —— 
Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7835 

—— • —— 
Ankara 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7958 
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Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7904 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7837 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7886 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8083/1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8083/2 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8083/3 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

13 KISIM 43 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Ankara Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 13 Kısım 43 Kalem Laboratuvar Malzemesi 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 26.07.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30  gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSDM8RDR42 

    8059/1-1 
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1.000 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 1.000 

adet Dizüstü Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, Dell, Lenovo veya 

Fujitsu markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markaları ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 21.07.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSMM8T6H5Z 

    8030/1-1 
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10 KISIM / 38 KALEM TEKSTİL VE MEFRUŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimliğinden: 

10 Kısım Tekstil Mefruşat Alımı 6428 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 6. bendine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  : 2022/BŞH.01 

1- İdarenin 

a) Adresi  : Doğanköy Mahallesi Gümüş Caddesi 10 16370 

Doğanköy – NİLÜFER / BURSA  

b) Telefon ve faks numarası : 2249750000- 2242680072 

c) Elektronik Posta Adresi  : bursasehirhastanesi@hs01.kep.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

internet adresi (varsa)  : https://bursasehir.saglik.gov.tr/ 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 10 Kısım Tekstil Mefruşat Alımı  

     Ayrıntılı bilgiye web sayfamızda yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 

ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri  : Bursa Şehir Hastanesi 

c) Teslim tarihi  : Yüklenici alım konusu malları idarenin ihtiyacına 

göre belirlenecek teslim programına uygun olarak 

idarenin peyder pey çekilecek olan yazılı siparişine 

istinaden en geç 15 (onbeş) takvim günü içinde ilgili 

depoya teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Bursa Şehir Hastanesi Toplantı salonu 

b) Tarihi ve saati  : 08.08.2022 - 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. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

Tüzel kişilerde; 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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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1.İş Deneyim Belgesi: İstekli, son iki yıl içinde teklif edilen toplam tutarın % 10 ‘u 

oranında kamu/özel sektörde iş yaptığına dair iş deneyim belgesi sunmalıdır. Kamu veya özel 

sektöre son 5 yıl içinde tekstil/mefruşat malzeme satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İhale komisyonunca daha sağlıklı değerlendirme 

yapılabilmesi amacı ile malzemelere ait numune talebi olması halinde, 3 iş günü içerisinde 

numuneleri tarafımıza ulaştırılmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Numuneler orijinal ambalajlarında olacaktır. İstekliler sundukları numuneler için ücret talep 

etmeyecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye 

ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanlar, ihale 

dokümanının idarece her sayfası onaylanmış örneğini 100 Türk Lirası karşılığı Bursa Şehir 

Hastanesi Satın Alma Birimi (Bursa Şehir Hastanesi Halk Bankası Bursa Şubesi TR4700 0120 

0927 8000 0500 0161 nolu IBAN numarası) adresinden satın alabilir. 

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

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Şehir Hastanesi Satın Alma Birimi adresine 

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

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri/kısımları için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

kısımları göre birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. Bu 

ihaledeki kısım sayısı 10, kalem sayısı 38’ dir. 10 kısımda kalemler için kısım bazında 

değerlendirme yapılacağından bir kısımda geçen tüm kalemlere teklif verilmesi mecburidir. Kısım 

içerisinde kalem bazında teklif verilmeyecektir.   

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim 

günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

    7917/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1. İHALENİN KONUSU: 

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda mahalle, ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 

belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

Mahalle Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat 

Beştepe 9679 2 4.869,40 m² 
Konut (E:1.50 

Yençok: 8 Kat) 
3.250,00 TL 15.825.550,00 TL 475.000,00 TL 

K.Kızılhisar 982 4 4.604,11 m² 
Konut (E:1.50 

Yençok: 8 Kat) 
3.000,00 TL 13.812.330,00 TL 415.000,00 TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 

alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 

konulacaktır.  

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 

Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.  

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 

hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 

teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerlerin ihalesi 27.07.2022 Çarşamba Günü Saat 15:00 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 

yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 27.07.2022 Çarşamba Günü Saat 12:00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

- A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 
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- B.  DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
- C.  DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    7984/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda mahalle, ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

Sıra No Mahalle Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 Göktürk 7388 4 6.163,88 m² 

Ticaret 

(E:1.00 

Yençok:9.50) 

2.750,00 TL 16.950.670,00 TL 508.521,00 TL 

2 Umut 2672 5 542,98 m² 
Küçük Sanayi 

Alanı (T4) 
3.500,00 TL 1.900.430,00 TL 57.013,00 TL 

3 Güzelyurt 5803 1 - (K Blok 3 bb) - 
400.000,00 

TL+KDV 
12.000,00 TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edeceklerdir. İhale şartnamesi, ihaleye teklif 
vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır.  

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.  
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4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 20.07.2022 Çarşamba Günü Saat 15:00 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 20.07.2022 Çarşamba Günü Saat 12:00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B.  DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
- C.  DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    7985/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

1- İhalenin Konusu: 

Mülkiyeti Muş İl Özel İdaresine ait, Muş İli Merkez İlçesi Kültür Mahallesinde bulunan 

ada, parsel numarası, yüzölçümü, geçici teminat tutarı ve muhammen bedeli aşağıda belirtilen 

taşınmazların satış işi. 

2- İhalenin Yapılış ve Ödeme Şekli 

İhale konusu satış, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif usulü 

artırma suretiyle ihale edilecektir. İhale satış bedelinin tamamı PEŞİN ödenecektir. 

3- İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 

1000,00 TL karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 

Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ) temin edebilirler. 

4- Geçici Teminat Miktarı: 

Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin   %3 ’üdür. Geçici teminat nakit olarak  ‘‘İl 

Özel İdaresi Muhasebe servisinden alınacak Teslimat Müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o 

iş için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir’’ ibaresinin yazılması gerekmektedir. 

Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz 

teminat mektuplarını vereceklerdir. 

5- İhalenin Tarihi Saati Yeri: 

Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 20/07/2022 Çarşamba günü  Muş İl Özel İdaresi 

Hizmet Binası (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ)  

Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

6- İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler: 

a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge 

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname 

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) 

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti( Gerçek kişiler için) 

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya 

faks numarası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel) 

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen 

belgeleri vereceklerdir. 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(Güncel) 

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri 

j) İdaremize borcu olmadığına dair kurumumuz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış 

borcu yoktur belgesi 

k) Satışa sunulan taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi 

l) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

m) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8- İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım 

giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir. 

9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış 

ihalesi yapılacak olan taşınmaz mal ile ilgili tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra 

numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası 

zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 

üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 

adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon 

Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir 

sebeple geri alınamaz. 

10- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

İli İlçesi Mah. Ada Parsel 
İmar 

Durumu 
Niteliği m² 

Muhammen 

Bedel 

Geçici Teminat 

Tutarı 

İhale Tarihi 

ve Saati 

Muş Merkez Kültür 450 120 
Ticari 

Alanı 
Arsa 8.055,00 40.174.313,00 TL 1.205.230,00 TL 

20.07.2022 

10:45 

Muş Merkez Kültür 47 47 

Resmi 

Kurum 

Alanı 

Arsa 4.055,66 15.394.272,00 TL 461.829,00 TL 
20.07.2022 

10:55 

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM: 

Tel: 0436 212 11 65 Dahili : 1217 

İLAN OLUNUR. 

 7647/1-1 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Uşak Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait,  aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen 

taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36 ncı maddesi gereğince önce kapalı 

teklif zarfı alınarak ve bilahare açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır. 

2- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde belediye encümeninin 

huzurunda belediye encümen odasında yapılacaktır. 

No Adresi Adet Türü Ada Prs. 
Yüzölçümü 

 (m²) 

İhale Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

(%3) (TL) Tarihi Saati 

1 Beylerhan Köyü 1 Arsa 384 1 36.183,00 m² 22.07.2022 10:00 6.395.345,25 191.860,36 

2 Beylerhan Köyü 1 Arsa 382 1 24.934,50 m² 22.07.2022 10:15 4.407.172,88 132.215,19 

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:  

Gerçek Kişiler; 

1.  İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti, 

2.  Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname, 

3.  Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,  

4.  Şartname Bedeli Alındı Makbuzu, 

5. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir. 

Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs); 

1.  İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi), 

2.  Noter tasdikli İmza Sirküleri, 

3.  Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi, 

4.  Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,  

5.  Şartname Bedeli Alındı Makbuzu, 

6. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir. 

4- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi,  300,00.-TL bedel karşılığında aynı 

müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi satın alınması zorunludur. 

5- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 22.07.2022 Cuma günü saat 09:00’ a 

kadar Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan 

Akar Sk. A-Blok No:3 adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.  

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 

   7703/1-1 
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YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 18/07/2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeri E-SATIŞ 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet m3/Ster/K 

1 DEMİRKÖY OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  4274 924.099 1 752,00 20.848,00 

2 DEMİRKÖY OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  8003 1872.243 1 957,00 53.752,00 

3 DEMİRKÖY OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  4624 1210.921 1 966,00 35.092,00 

4 MACARA OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  1149 781.917 1 1.385,00 32.489,00 

5 MACARA OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  1546 861.405 1 1.454,00 37.574,00 

6 KARACADAĞ OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  2434 1729.339 1 1.794,00 93.073,00 

7 MACARA OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  1416 1012.182 1 1.836,00 55.751,00 

8 MACARA OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  2402 1727.549 1 1.895,00 98.211,00 

 TOPLAM   2584 10119.655 8 11.039,00 426.790,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 8 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
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İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 

Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1.60 gecikme faizi 

peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 

Adres: Hamdibey Mahallesi 

Telefon: 0(288) 681 5018 

Fax No: 0(288) 681 5470 

   7980/1-1 
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YAPRAKLI + İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
BOLU ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Tarihi 21/07/2022 

Saati 11:00 
İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
TAŞKESTİ ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Yeri e satış 
Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı

Muhammen
Bedeli 

Geçici 
Teminat Adet m3/Ster/K 

1 SAROT OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
 1180 1903.572 1 1.915,00 109.360,00

 TOPLAM   1180 1903.572 1 1.915,00 109.360,00
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) ay 
vade süresi uygulanacaktır. 

7- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12 vade faizi alınacaktır. 
8- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 
Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1.60 gecikme faizi 

peşin olarak alınacaktır. 
9- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : 
Telefon : 0(374) 424 4106 
Fax No : 0(374) 424 4106 
    7693/1-1 
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YAĞ KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Yağ kalitesi ölçüm cihazı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Merkez/Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594783 - 03722531273 

ç) İhale Dokümanının  

Görülebileceği ve Satın  

Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

Merkez/Zonguldak 

    2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 

19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

Merkez/Zonguldak 

e) Elektronik Posta Adresi : devrim.utangac@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın  

a) Dosya No : 2243016 

b) İKN : 2022/ 687089 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 kalem 

ç) Teslim Yeri  : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır.  

e) Teslim Tarihi : 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür. 

3- İhalenin   

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonu 

b) Tarih ve saati : 03.08.2022 Çarşamba günü, saat:15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1. a) 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 veya sicil 

tasdiknamesi 

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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya İdari 

Şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,   

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  

4.1.9. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 

inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 

ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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4.3. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyenlerce sunulacak 

yerli malı belgesi. 

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

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.   

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.   

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır.  

8- Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 

teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. Yerli malı 

teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi 

esas alınarak hesaplanacaktır. 

9- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

10- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

11- 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. 

12- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. 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. 

 8045/1-1 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle 

özelleştirilecektir. 

Sıra 

No 

İhale Konusu 

Taşınmazlar 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 
İletişim Numarası 

1 

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent 

Mahallesinde yer alan 14 adet parselin 

toplamı 439.803,80 m² yüzölçümlü taşınmaz 

(bir bütün halinde) 

50.000 60.000.000 19.09.2022 (0312) 585 82 40 

Taşınmaz Listesi 

Adet 

Ana 

Taşınmaz 

Nitelik 

İl İlçe Mahalle Ada Parsel Malik Yüzölçümü (m²) 

1 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 353 182 Maliye Hazinesi 31.926,78 

2 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 353 183 Maliye Hazinesi 38.589,80 

3 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 464 1 Maliye Hazinesi 76.863,45 

4 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 464 2 Maliye Hazinesi 14.723,42 

5 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 465 1 Maliye Hazinesi 18.566,21 

6 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 466 1 Maliye Hazinesi 41.198,41 

7 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 467 1 Maliye Hazinesi 52.665,15 

8 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 468 1 Maliye Hazinesi 23.039,22 

9 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 472 1 Maliye Hazinesi 30.298,79 

10 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 473 1 Maliye Hazinesi 25.475,20 

11 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 475 1 Maliye Hazinesi 45.057,18 

12 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 476 1 Maliye Hazinesi 28.600,47 

13 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 477 1 Maliye Hazinesi 6.206,72 

14 Arsa Muğla Bodrum Ortakent 478 1 Maliye Hazinesi 6.593,00 

Parsellerin Toplamı 439.803,80 

1. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 

suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen 

teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar 

ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım 

fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. 

3. İhale konusu taşınmazların ihalesine katılacak teklif sahiplerinin İhale Şartnamesi 

alması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 

Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi 

zorunludur.  

4. İhale Şartnamesi bedeli; 

• Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

• Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
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• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- 
İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak 
için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması 
halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 

5. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir.  

6. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda 
geçici teminat alınacaktır.  

Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda; 
• Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
• Hesap No: TR20 0001 5001 5800 7282 8575 52 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- 

İlişkin İhale Teminat Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır.  
7. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 

ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari % 40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık % 24 (yüzde yirmidört) oranında 
basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

8. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 
ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.  

Ayrıca taşınmazların tapu kaydının ‘beyanlar/şerhler’ hanesinde “Askeri yasak ve 
güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır. 2565 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince belirtilen alan 
içerisinde kalmaktadır.” hükmü yer almaktadır. Tapu kayıtlarının beyanlar/şerhler hanesinde yer 
alan bu şerh nedeniyle ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin 2565 sayılı Kanun ve ilgili 
diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, taşınmazların mülkiyetini edinip edinemeyeceklerini 
ihaleye teklif vermeden önce araştırmaları gerekmektedir. 

9. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

10. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.  

11. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
12. İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 
13. İhale Şartnamesinin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda 

yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

    8138/1-1 
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FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALE 
EDİLECEKTİR 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı” 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, 40 (kırk) yıl süreyle 
“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir. 

Geçici Teminat Bedeli 
İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli 
Son Teklif Verme Tarihi 

75.000.000- TL 
(Yetmişbeşmilyon TL) 

75.000- TL 
(Yetmişbeşbin TL) 

27.09.2022 

1. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 
yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmesine devam 
edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları 

ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece 

yatırım fonlarından oluşamaz. Ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip 

şirketler tek başlarına veya Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler. 

3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının satın alınması ve 

İdare’nin web sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması zorunludur. 

Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli 

olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi 

imzalanması gerekmektedir. 

4. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 75.000-TL’nin İdare’nin 

 T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667 numaralı (Özelleştirme 

Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesabı)  

hesabına yatırılması ve “FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI İHALE 

ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye 

katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu (veya Ortak Girişim Grubu 

üyelerinden birinin) isminin de açıkça belirtildiği banka dekontun ibraz edilmesi kaydıyla 

İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebilecektir. İstekli tarafından talep edilmesi 

halinde, banka dekontunun bir nüshasıyla Gizlilik Taahhütnamesinin aslının en geç son teklif 

verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 

telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokumanı iadeli taahhütlü 

posta veya kargo ile gönderilebilecektir. 

Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenen tutarlar her ne surette olursa 

olsun iade edilmez. 

5. İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat verilmesi 

gerekmektedir. 

6. Tekliflerin, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 

son teklif verme tarihi 27.09.2022 saat 17.00’ye kadar üzerinde “FENERBAHÇE KALAMIŞ 

YAT LİMANI İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde 

İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih 

ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır. 
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8. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. 

9. İhale konusu Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının yabancı uyruklu gerçek kişiler ile 
yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve 
Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. 
Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve 
ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

10. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 
11. İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. Aşağıda verilen 

iletişim kanallarından bilgi temin edilebilir. 
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07 
www.oib.gov.tr 

    8116/1-1 
—— • —— 

ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT E 68000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN ERTMS 
SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE  

28 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/682953 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı: Şirketimiz parkında mevcut E 68000 tipi lokomotiflerin 

ERTMS sistemlerinin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere 28 Kalem Yedek Malzeme 
Temini İşi. 

3- İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi 
No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
29.07.2022 Cuma Günü, Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sekreterliği (1065 no.lu oda) veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup, ihale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8- Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 
tabi değildir. 

    7941/1-1 
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İPTAL İLANI 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

23.06.2022 tarihli ve 31875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TDLSATIŞ-24 no'lu 

Hatay ili Dörtyol ilçesi Ortaklığımıza Ait Taşınmazların Kiralanması Hizmeti işine ait İdari 

Şartnamenin Kiraya Verilecek Taşınmazlar Listesinin aşağıdaki tabloda detayları belirtilen 4. 

kısmı iptal edilmiştir. 

İPTAL EDİLEN KISIM 

Sıra No Mahalle Parsel No Müştemilatlar 

Toplam 

Ağaç 

(adet) 

Tarım 

Arazisi 

(dönüm) 

Yıllık 

Muhammen 

Bedel (TL) 

(KDV hariç)

4 Yeniyurt 380+381+1298

Mandalina(397)

Dut(17) 

Nar(28) 

442 0 39,780.00 

    8108/1-1 

—— • —— 

AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ 

SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 

İşletme Müdürlüğü : Edremit Orman İşletme Müdürlüğü 

İhale Tarihi : 20.07.2022 

İhale Saati : 10:00 

İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Şefliği Cinsi Bölme No 
Parti 

No 
Adet m3 

Muhammen 

Bedel 
Geçici Teminat

Altınoluk 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

125 449 18.544 7.264,118 1.050,00 TL 28.820,00 TL 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https:// www.ogm.gov.tr/ 

adresinden temin edilmelidir. 

3) Teminat Tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: Tr30 0001 0001 0910 

7680 405001 gönderilecek olup, açıklamaya müşteri VKN veya TCKN belirtmelidir. 

4) Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Telefon:0 266 374 14 95 

5) Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Mail : edremitds@hotmail.com 

    7662/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Konya 2. İcra Müdürlüğünün 2007/14612 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

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 ilân olunur. 

    7977/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Bakırköy 7. İcra Müdürlüğünün 2010/18767 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

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 ilân olunur. 

    7978/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

2000'li Yıllarda Türkiye Stratejik Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı, Ankara                

30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.06.2022 tarihinde kesinleşen 04.03.2022 tarihli ve                 

E: 2021/300, K: 2022/103 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    7944/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Marufiye Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı 

VAKFEDENLER: İsmail Musab GÜLAÇAR. 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.06.2022 tarihinde kesinleşen, 24.05.2022 

tarih ve E: 2022/145, K: 2022/201 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakfın temel gayesi marufu (iyiliği) nesilden nesile yayma ve 

kötülükten alıkoyma sorumluluğu çerçevesinde insanlığın faydasına olan eğitim, ilmi faaliyetler, 

sağlık, barınma, beslenme gibi konularda faaliyet göstermek ve vakıf senedinde belirtilen diğer 

amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL (YüzellibinTürkLirası) 

YÖNETİM KURULU: İsmail Musab GÜLAÇAR, İbrahim Ensarullah GÜLAÇAR, 

Meryem Nur Firdevs GÜLAÇAR ASLAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfa ait malvarlığının hangi vakfa devredileceğine dair kararı Yönetim Kurulu önerisi 

görüşerek Mütevelli Heyeti alır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    7945/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8074/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8086/1-1 

  



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8105/1-1 

  



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8084/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8084/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8084/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8084/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8084/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8084/6/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8084/7/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8106/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8107/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8075/1-1 
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/BİLİM 

DALI/PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

ADET 
ARANAN 

KOŞULLAR 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Göğüs Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Profesör 1  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi 

Anabilim Dalı 

Profesör 1  

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Radyoloji Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1  

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik Bölümü 

-- Doçent 1 

Hücre kültürü 

alanında 
deneyimli 

olmak. 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 
Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 
belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-

İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.  
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  

    7852/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar 

uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü 

sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK 

tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. 

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr 

adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim 

Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından 

online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında 

hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr 

adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim 

Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından 

online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında 

hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde 

bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi 

kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online 

olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 

(dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel 

dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz 

sayılacaktır. 
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BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMALAR 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğ t m 

Yönet mı         ̇ 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 

Doktora eğitimini Eğitim Yönetimi 

alanında yapmış olmak. İş stresi ve 

vatandaşlık davranışı konularında 

çalışmaları bulunmak. 

Doçent 1 1 

Doçent unvanını Eğitim Yönetimi 

alanında almış olmak. Ters yüz 

sınıfların yönetimi konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

Doçent 1 1 

Doçent unvanını Eğitim Yönetimi 

alanında almış olmak. Öğretmenlerde 

kollektif yeterlik konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

Matematik 

Eğ t mı        ̇ 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 

Doktora eğitimini Matematik Eğitimi 

alanında yapmış olmak. Matematik 

eğitimi ve matematik öğrenme 

güçlüğü konularında çalışmaları 

bulunmak. 

Doktor 

Öğretı m       ̇  

Üyesi 

2 1 

Doktora eğitimini Matematik Eğitimi 

alanında yapmış olmak. Matematik 

eğitimi ve çocuklarla felsefe 

konularında çalışmaları bulunmak. 

İnsani ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Yeni Türk 

Edebiyatı 

Doktor 

Öğretı m       ̇  

Üyesi 

2 1 

Doktora eğitimini Yeni Türk 

Edebiyatı alanında yapmış olmak. 

Cumhuriyet dönemi Türk 

romanlarında varoluş konularında 

çalışmaları bulunmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Genel Jeoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Doktora eğitimini Jeoloji alanında 

yapmış olmak. Genel jeoloji alanında 

çalışmaları bulunmak. 

Mekatronik 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Doktora eğitimini Makine 

Mühendisliği alanında yapmış olmak. 

Enerji sistemlerinde yapay zeka 

konusunda çalışmaları bulunmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 
Farmakognozi 

Doktor 

Öğretı m       ̇  

Üyesı      ̇ 

3 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 

Doktora eğitimini ilgili alanında 

yapmış olmak. 
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Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik 

Toksikoloji 

Doktor 

Öğretı m       ̇  

Üyesı      ̇ 

3 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 

Doktora eğitimini ilgili alanında 

yapmış olmak. 

Farmasötik 

Teknoloji 

Doktor 

Öğretı m       ̇  

Üyesı      ̇ 

3 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 

Doktora eğitimini ilgili alanında 

yapmış olmak. 

Farmasötik 

Mikrobiyoloji 

Doktor 

Öğretı m       ̇  

Üyesı      ̇ 

3 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 

Doktora eğitimini ilgili alanında 

yapmış olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 
İç Mimarlık 

Doktor 

Öğretı m       ̇  

Üyesı      ̇ 

2 1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Bölümü mezunu olmak ve 

doktorasını ilgili alanda yapmış 

olmak. Eğitim yapılarında iç mekan 

konularında çalışmaları bulunmak. 

Veteriner 

Fakültesi 

Hayvan 

Besleme ve 

Beslenme 

Hastalıkları 

Doçent 3 1 

Doçent unvanını Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları alanında almış 

olmak. Kanatlı hayvanlarda beslenme 

ve yem katkı maddeleri konularında 

çalışmaları bulunmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Diyetetik 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 
Doktora eğitimini Diyetetik alanında 

yapmış olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Doktora eğitimini Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon alanında yapmış 

olmak. 

Sivil 

Havacılık 

Yüksekokulu 

Uçak Bakım 

ve Onarım 
Profesör 1 1 

Doçent unvanını Makine 

Mühendisliği alanında almış olmak. 

Seramik malzeme ve Metal 

şekillendirme konularında çalışmaları 

bulunmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Otopsi 

Yardımcılığı 

Pr. 

Doçent 3 1 

Doçent unvanını Kimya alanında 

almış olmak. Adli tıp kurumunda en 

az 3 yıl çalışmış olmak. 

Elazığ 

Organize 

Sanayi 

Bölgesi 

MYO 

Giyim Üretim 

Teknolojisi Pr 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 

Tekstil Mühendisliği Lisans mezunu 

olmak ve doktora eğitimini ilgili 

alanda yapmış olmak. Tekstil katkılı 

kompozit yapılar konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

    7943/1-1 
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Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim 
Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, 
özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için 
denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 
dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-
pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir. 

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri 
İlan Tarihi : 07.07.2022 
İlana Son Başvuru Tarihi : 21.07.2022 

FAKÜLTE 
UZMANLIK 

ALANI 
UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi 

Sosyal 
Psikoloji 

Profesör 1 
Romantik ilişkiler, eş seçimi, ilk izlenimler, sosyal 
etkileşim, esenlik ve karar alma konularında üst düzey 
ve uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. 

    7956/1/1-1 
—— • —— 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen 
unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı 
yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte e-posta veya posta yoluyla yapılacaktır. 
(Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

İlan Tarihi : 07.07.2022 
Son Başvuru Tarihi : 21.07.2022  
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 28.07.2022  
Giriş Sınavı Tarihi : 03.08.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.08.2022 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fass.sabanciuniv.edu 
Başvuru Şekli : Elektronik posta ve posta yolu ile  
Telefon Numarası : 0216 483 9339 
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri  : e-posta: tugcan.basara@sabanciuniv.edu 
     Adres: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Orta 

Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - 
Tuzla / İSTANBUL  

     (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Tuğcan 
Başara) 

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Fakülte Programı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES-EA 
Puan Şartı 

YDS / 
Eşdeğeri 

Puan Şartı 
Özel Şartlar 

Sanat ve 
Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
(İngilizce) 

Arş. Gör. 1 70 85 

Psikoloji programında tezli yüksek lisans öğrencisi, 
sosyal psikoloji veya deneysel psikoloji 
programında doktora öğrencisi olmak. Psikoloji ve 
araştırma yöntemleri konularında temel bilgileri ve 
SPSS / JASP bilgisini ölçen bir yazılı sınav 
yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınavı, 
Üniversitemizin eğitim dilinin İngilizce olmasından 
dolayı, İngilizce olarak yapılacaktır. 2547 sayılı 
Kanunun 50/d maddesi uyarınca alım yapılacaktır. 
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Genel Şartlar: 

1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. 

2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES EA’dan en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 

4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 85 (veya muadili) puan 

almış olmak.  

5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim kurulu kararıyla belirlenir. 

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya 

bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

İstenen Belgeler: 

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı “Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu”na 

https://fass.sabanciuniv.edu/ sites/fass.sabanciuniv.edu/files/1- BasvuruFormu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. 

2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro Unvanını ve 

iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4. Özgeçmiş 

5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 85 puan veya muadili bir 

puan alınmalı) 

6. ALES belgesi fotokopisi (ALES-EA Puanı en az 70 olmalı) 

7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi 

8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi 

9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü) 

10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora) 

11. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 

12. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. 

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru 

belgelerinin asıllarının da kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.  Başvuru süresi içinde yapılmayan 

ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru 

tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış 

olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Sanat ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır. 

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Orta Mah. Üniversite Cad. No: 27 

34956 Orhanlı - Tuzla İSTANBUL http://fass.sabanciuniv.edu 

    7956/2/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a 

dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz 

resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında 

Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış 

öğretim üyeleri alınacaktır.      

Başvuru Şartları:      

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı 

nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden 

“Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi 

onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi 

gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile 

bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-

öğretim faaliyetlerini, Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgeleri (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 

tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör 

kadrosu için beş adet, Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi 

Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet 

taşınabilir bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.   

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

*Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.  

(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 

yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan asgari 85 (seksen beş) puan şartını sağlamaları gerekmektedir. T.C. Yaşar 

Üniversitesi Senatosu’nun 16.11.2021 tarih ve 441 sayılı toplantı kararı gereği, Sanat ve Tasarım 

Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda, yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) puan 

üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, şartı aranır.  

*Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 

No:37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 

üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihine kadar 

üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İdare, gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
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Fakülte Bölüm 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Adedi 
Uzmanlık Alanı 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü  (*) 

Prof.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Üretim Yönetimi bilim alanında almış olmak. 

Üretim/İmalat Sistemleri Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Envanter 

Yönetimi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 

İşletme Fakültesi 
İşletme 

Bölümü (*) 
Doç.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış 

olmak. Girişimsel Yönetim, Stratejik Girişimcilik alanlarında 

eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü (*) 
Doç.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Klinik Psikoloji bilim alanında almış olmak. 

Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi alanında eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış olmak. 

İletişim Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı 

Bölümü (*) 

Doç.Dr. 1 

Doçentlik derecesini İletişim Çalışmaları bilim alanından almış 

olmak. Görsel Kültür ve Fotoğraf  alanlarında eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış olmak. 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Endüstriyel 

Tasarım 

Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Doktora derecesini Endüstriyel Tasarım/Endüstri Ürünleri 

Tasarımı, Tasarım Çalışmaları alanlarından birinde almış olmak. 

Tasarım Yöntemleri, Tasarım Kültürü, Ürün Tasarımı alanlarında 

eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, yükseköğretim 

kurumlarında en az dört yıl ders verme deneyimi bulunmak. 

 7878/1-1 
—— • —— 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan akademik personel alımı ile ilgili 
olarak hazırlanan ilan metni, 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak 
yayımlanmıştır. Ancak söz konusu ilan metninde aşağıda belirtilen şekliyle düzeltme yapılmış olup, 
kadrolarımıza başvurular devam etmektedir. 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET 

AÇIKLAMA 

(Eski Hali) 

AÇIKLAMA 

(Yeni Hali) 

2022-4 Eğitim fak. 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği veya 

Fen Eğitimi Fizikokimya 

alanında doktora yapmış olup, 

Adsorpsiyon konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

Fen Eğitimi veya 

Fizikokimya alanında 

doktora yapmış olup, 

Adsorpsiyon konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

2022-23 
Mühendislik 

Fak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Kuramsal 

Tem. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında doktora yapmış olup, 

Derin öğrenme ile medikal 

görüntüler konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Bilgisayar veya Elektrik 

Elektronik Mühendisliği 

alanında doktora yapmış 

olup, derin öğrenme ile 

medikal görüntüler 

konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

2022-26 
Mühendislik 

Fak. 

Elektrik- 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektronik 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 

Elektronik veya Fizik bilim 

alanında alanında doktora 

yapmış olup, Mikro-nano ölçekli 

manyetik -yarıetken alaşımlı 

ince filmler konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Elektronik veya Fizik bilim 

alanında doktora yapmış 

olup, Mikro-nano ölçekli 

manyetik -yarıiletken 

alaşımlı ince filmler 

konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Duyurulur. 
 8085/1-1 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247 

 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 251 

 



Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 253 

 



Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255 

 



Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 257 

 

 



Sayfa : 258 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 259 

 



Sayfa : 260 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 261 

 

 



Sayfa : 262 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 263 

 



Sayfa : 264 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 265 

 

 



Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 267 

 



Sayfa : 268 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 269 

 

 
 7935/1-1 

  



Sayfa : 270 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 271 

 

 
 7949/1-1 
  



Sayfa : 272 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 273 

 

 
 7950/1-1 
  



Sayfa : 274 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 275 

 

 
 7951/1-1 
  



Sayfa : 276 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 277 

 

 
 7952/1-1 

  



Sayfa : 278 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7955/1-1 
  



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 279 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 280 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

 
 7970/1-1 
  



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 281 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 7973/1-1 



Sayfa : 282 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 283 

 

 
 7982/1-1 



Sayfa : 284 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 

 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 285 

 



Sayfa : 286 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 287 

 



Sayfa : 288 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 289 

 



Sayfa : 290 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 291 

 



Sayfa : 292 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 293 

 



Sayfa : 294 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 295 

 



Sayfa : 296 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 297 

 



Sayfa : 298 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 

 



7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889 RESMÎ GAZETE Sayfa : 299 

 

 



Sayfa : 300 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2022 – Sayı : 31889

Sayfa

1
80

91

91

92

95

97

100

101

102

103
119

119

119
122

156
167

181
185
210

284

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7414 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun
7416 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 23 Temmuz 2020 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve
Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin 6 Mayıs 2022 Olarak
Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5769)

–– Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin
(b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki
17/9/2019 Tarihli ve 1548 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5770)

–– Çerkezköy Lojistik Merkezi Projesi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile
Muhdesatının, Projeye Tahsis Edilen Hibe Fonun (AB IPA-II) Kullanılabilmesi, İhale
Sürecinin ve Yer Tesliminin Taahhüt Edilen Süreler İçerisinde Tamamlanabilmesi Amacıyla
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5771)

–– Hatay İli, Erzin İlçesinde Bulunan Alanın BYPORT Petrol Ürünleri Terminal Hizmetleri
Anonim Şirketi Hatay Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 5772)

–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı
Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 17/12/2021 Tarihli ve 4924 Sayılı Cumhurbaşkanı
Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5773)

–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet
Yardımı Verilmesine İlişkin 26/12/2019 Tarihli ve 1945 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki
Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5774)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
(Karar: 2022/310)

ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/311)

YÖNETMELİKLER
–– Radyoaktif Atık Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler ve Güvenlik İlkeleri Yönetmeliği
–– Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra

No: 14)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/21)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/14, K: 2022/70 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/6690 Başvuru Numaralı Kararı

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

Günlük Değerleri


