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YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nükleer Düzenleme Kurumunun uygulayacağı

idari yaptırımları ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından uygulanacak

idari yaptırımları kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme

Kanununun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ve 25 inci maddesinin on ikinci fıkrası ile 95
sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aykırılık: İdari yaptırım gerektiren fiilleri,
b) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanını,
c) Geçerli bir lisansa sahip olmamak: Lisans gerektiren bir faaliyet için hiç lisans alın-

mamış, lisans süresinin bitiminden önce yenilenme başvurusu yapılmamış, lisansın sonlandı-
rılmış veya iptal edilmiş olmasını,

ç) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,
d) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
e) Talimat: Kurum tarafından güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından yapılacak

değerlendirme üzerine alınacak tedbirlere ilişkin olarak yerine getirilmesi istenen hususları,
f) Yetkilendirilen kişi: Bir faaliyetin yürütülmesi için Kurum tarafından kendisine lisans,

izin veya yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İdari Yaptırımlara İlişkin Genel Hükümler

İdari yaptırım süreci
MADDE 5- (1) Kurumun yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme, denetleme faaliyet-

leri sürecinde veya Kuruma yapılan bildirim, ihbar veya şikâyet üzerine yapılacak inceleme-
lerde aykırılık oluştuğuna karar verilmesi sonucunda idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Aykırılık oluşturabilecek durumlar aşağıdadır:
a) Yetkilendirme gerektiren faaliyetlerin yetkisiz yürütülmesi.
b) Yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildiril-

memesi.
c) Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi. 
ç) Mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırılık teşkil

eden durumlar.
d) 7381 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca sigorta yaptırma veya teminat gös-

terme zorunluluğu ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
(3) Kurum idari yaptırım sürecinde gerekli görmesi halinde ihtisas sahibi kamu kurum

ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerden  teknik destek hizmeti alabilir.
Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlarca bu hizmetleri kapsamında temin edilen her türlü
bilgi ve belge Kurumun izni olmaksızın başka amaçlarla kullanılamaz, paylaşılamaz ve çoğal-
tılamaz. 
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İdari yaptırımların türleri 
MADDE 6- (1) Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar aşağıdadır:
a) İdari para cezası.
b) Yetkinin kısıtlanması.
c) Yetkinin askıya alınması.
ç) Yetkinin iptali.
(2) İdari para cezası, yetkinin kısıtlanması, yetkinin askıya alınması veya yetkinin iptali

idari yaptırımları birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir.
İdari yaptırımların belirlenmesinde kullanılacak ölçütler
MADDE 7- (1) Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar ve idari para cezasının

miktarı; tesis ve faaliyetin türü ve özellikleri, radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalı-
nacak radyasyonun büyüklüğü, zararın varlığı ve büyüklüğü dikkate alınarak dereceli yakla-
şımla belirlenir. 

(2) Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesinde aşağıdaki hu-
suslar göz önünde bulundurulur:

a) Aykırılık sebebiyle herhangi bir zararın oluşup oluşmadığı ve oluşan zararın büyük-
lüğü.

b) Aykırılığın yarattığı riskin; radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalınacak rad-
yasyonun büyüklüğü, gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetin aciliyeti, zorluk derecesi ve
karmaşıklığı göz önüne alınarak belirlenen ağırlığı.

c) Aykırılığın idari yaptırım uygulanacak kişi tarafından tespit edilip Kuruma bildiril-
mesi, idari yaptırım uygulanacak kişinin iş ve işlemlerinde tutarlılık ve açıklık gibi iyi niyetin
varlığını gösteren unsurlar.

ç) Aykırılığın kasıtlı olup olmadığı.
d) İdari yaptırım uygulanacak kişinin yetki kapsamındaki daha önceki fiil ve davranış-

ları.
e) Aykırılık sebebiyle herhangi bir haksız kazanç oluşup oluşmadığı.
f) İdari yaptırım uygulanacak kişinin ekonomik durumu.
(3) Kurum tarafından 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsa-

mında uygulanacak idari para cezasının miktarı, belirlenen alt ve üst sınırlar arasında,  bu mad-
denin ikinci fıkrasında yer alan hususlar esas alınarak Ek-1’de verildiği şekilde belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari Yaptırımlara İlişkin Uygulama Esasları 

Ön tespit raporu
MADDE 8- (1) Kurumun yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme veya denetleme faa-

liyetleri çerçevesinde veya Kuruma yapılan bildirim, ihbar veya şikâyet üzerine; aykırılık olu-
şabileceği değerlendirildiğinde, bu durum Kurumun ilgili daire başkanlığı tarafından, gerekirse
diğer hizmet birimlerinin görüşleri de alınarak hazırlanan ön tespit raporu ile belirlenir. 

(2) Ön tespit raporu hazırlanma sürecinde Kurum, gerekli bilgileri isteme, yerinde in-
celeme ve denetim yapma yetkisine sahiptir. Kurum gerekli her türlü bilgi, belge ve numunenin
verilmesini kamu kurum ve kuruluşları da dâhil tüm gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir,
bunların asıllarını ve/veya örneklerini alabilir, bunlara ilişkin gerekli tutanakları düzenleyebilir,
konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir. İlgili kişiler, Kurum tarafından kendile-
rinden talep edilen her türlü bilgi, belge ve numuneyi vermekle yükümlüdür; gizlilik ve sır
saklama yükümlülüklerini ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemezler.

(3) Aykırılık oluşturduğu iddia edilen gerçek veya tüzel kişilere ön tespit raporunun bir
nüshası tebliğ edilerek yazılı savunmalarını tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kuruma
göndermeleri gerektiği bildirilir. Savunması istenen kişi, savunma için gerekçelendirerek otuz
günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilir. Belirtilen gerekçenin Kurum tarafından
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uygun görülmesi halinde, yazılı savunmanın hazırlanması için bir defaya mahsus olmak üzere
ek süre verilebilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. Savun-
manın süresi içinde verilmemesi halinde ilgili kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

(4) Aykırılık oluşturduğu iddia edilen gerçek veya tüzel kişi tarafından iletilen yazılı
savunmanın yetersiz görülmesi halinde, somut olayın aydınlatılmasına yönelik olarak ilgili ki-
şiden ek bilgi, belge, numune veya ilave savunma verilmesi talebinde bulunulabilir. 

(5) Ön tespit raporu ile ilgili kişinin savunması Başkana sunulur. Başkan tarafından ön
tespit raporunun ve savunmanın incelenmesi neticesinde duruma ilişkin ilave çalışma yapılması
istenebilir. Yapılacak ilave çalışma ve savunmanın incelenmesi üzerine ön tespit raporunda be-
lirtilen hususların aykırılık oluşturmayacağı değerlendirilir ise Başkanın uygun görüşüyle ön
tespit raporu süreci sonlandırılır.

Tespit raporu
MADDE 9- (1) Ön tespit raporunda belirtilen hususların aykırılık oluşturabileceğinin

değerlendirilmesi halinde, Başkan tarafından tespit raporu hazırlatılır. Tespit raporunda; aykı-
rılık iddiaları dikkate alınarak idari yaptırımların belirlenmesinde kullanılan ölçütlere, ilgili ki-
şinin savunmasına, uygulanması teklif edilen yaptırımlar ile gerekçelerine ve ilgili diğer hu-
suslara yer verilir. 

(2) Başkan; tespit raporu, ön tespit raporu, ilgili kişinin savunması ve diğer destekleyici
belgelerden oluşan dosyayı Kurula sunar. 

İdari yaptırım kararı
MADDE 10- (1) Kurul, dosya üzerinde yapacağı değerlendirme sonucunda idari yap-

tırımla ilgili kararını verir. Kurul tarafından dosyanın değerlendirilmesi esnasında duruma iliş-
kin ilave çalışma yapılması istenebilir.

(2) Aykırılık oluştuğunun Kurul tarafından sabit görülmesi halinde idari yaptırım kararı
verilir.

(3) İdari yaptırım kararı metninde;
a) Hakkında idari yaptırım kararı düzenlenen;
1) Gerçek kişi ise; adı soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
2) Tüzel kişi ise; unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adresi, ka-

nuni temsilcisinin adı soyadı, görevi,
b) İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren aykırılık ile dayanağı olan mevzuat hük-

mü,
c) Uygulanacak idari yaptırımlar,
ç) Aykırılığı ispata yarayacak bilgi ve belgeler,
d) İdari yaptırım kararı tarihi,
açıkça yazılır. İhtiyaç duyulması halinde kararda bulunmasında fayda görülen diğer hu-

suslar ayrıca ilave edilir. 
(4) Kurum tarafından uygulanacak idari para cezalarında alt sınırdan ayrılarak ceza ve-

rilmesi hâlinde bunun gerekçeleri ayrıca belirtilir.
(5) İdari yaptırıma ilişkin verilen kararlar, idari yaptırım kararlarına karşı başvurulacak

yargı yolu ve başvuru süresi, ilgili kişiye, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü-
kümlerine göre tebliğ edilir.

Tedbirler
MADDE 11- (1) İdari yaptırım uygulanması, yetkilendirilen kişinin güvenlik ve emni-

yet tedbirlerini alma yükümlülüğünü ve mevzuat kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kal-
dırmaz. 

(2) Kurum, yetkinin kısıtlanması veya askıya alınması durumlarında, yetkilendirilen
kişiden düzeltici veya önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini isteyebilir.

(3) Yetkinin iptal edilmesi durumunda, yetkilendirilen kişi, Kurum tarafından gerekli
görülmesi hâlinde düzenleyici kontrolden çıkarma işlemlerini verilen sürede tamamlar. 
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(4) Radyoaktif maddelerin güvenlik ve emniyetinin sağlanamadığının ve bu durumun
halkın, çalışanların, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını tehdit edebile-
ceğinin Kurum tarafından değerlendirilmesi hâlinde alıkoyma, taşıma ve bertaraf da dâhil ol-
mak üzere Kurum, gereken tedbirleri alabilir veya aldırabilir. Kurumun bu kapsamdaki talepleri
ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda oluşan mas-
raflar ilgilisinden tahsil edilir.

(5) Kurum tarafından belirlenen salım veya serbestleştirme seviyelerinin üzerinde rad-
yoaktif maddenin çevreye verildiğinin veya halkın mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde
radyasyona maruz kalabileceğinin tespit edildiği durumlarda, mali ve hukuki sorumluluk yet-
kilendirilen kişiye ait olmak üzere, yetkilendirilen kişiden ilave tedbirler alması istenebilir.

(6) İdari yaptırım kararı verilinceye kadar güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü
veya düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetki verilen faali-
yetin Başkan tarafından durdurulması veya sınırlanması da dâhil olmak üzere ayrıca gerekli
tedbirler alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın nükleer tesislerin işletilmesi 
MADDE 12- (1) Madenler, nükleer hammadde işleme tesisleri ve eğitim ve araştırma

amacıyla kurulmuş 10 MW’ın altında termal güce sahip nükleer tesislerin  geçerli bir lisansa
sahip olmaksızın işletilmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendinde nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %15’ine
kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkranın dışında kalan nükleer tesislerin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın
işletilmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygu-
lanır.

Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın radyoaktif atık tesisleri ile radyasyon tesisle-
rinin işletilmesi 

MADDE 13- (1) Radyasyon tesislerinin geçerli bir lisans olmaksızın işletilmesi duru-
munda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde radyoaktif atık
tesisleri ve radyasyon tesisleri için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %30’una kadar
idari para cezası uygulanır.

(2) Radyoaktif atık tesislerinin geçerli bir lisans olmaksızın işletilmesi durumunda
7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde radyoaktif atık tesisleri
ve radyasyon tesisleri için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası
uygulanır.

Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın radyasyon uygulamalarının yürütülmesi
MADDE 14- (1) 17/12/2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rad-

yasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin Ek-
1’inde yer alan ikinci ve üçüncü grup radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisans olmaksızın
yürütülmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
radyasyon uygulamaları için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %30’una kadar idari
para cezası uygulanır.

(2) Birinci grup radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisans olmaksızın yürütülmesi
durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde radyasyon
uygulamaları için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygula-
nır.

Nükleer tesislere ilişkin aykırı hareketler
MADDE 15- (1) Madenler, nükleer hammadde işleme tesisleri ve eğitim ve araştırma

amacıyla kurulmuş 10 MW’ın altında termal güce sahip nükleer tesislere ilişkin  mevzuat veya
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yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi
hâlinde 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde nükleer tesisler
için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %30’una kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkranın dışında kalan nükleer tesislere ilişkin  mevzuat veya yetki koşulla-
rına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381
sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde nükleer tesisler için belirlenen
miktarın alt sınırından üst sınırına kadar  idari para cezası uygulanır.

Radyoaktif atık tesisleri ile radyasyon tesislerine ilişkin aykırı hareketler
MADDE 16- (1) Radyasyon tesislerine ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum

kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı Ka-
nunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon
tesisleri için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %60’ına kadar idari para cezası uy-
gulanır.

(2) Radyoaktif atık tesislerine ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararla-
rına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı Kanunun
25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri
için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Radyasyon uygulamalarına ilişkin aykırı hareketler
MADDE 17- (1) Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetki-

lendirmeler Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan ikinci ve üçüncü grup radyasyon uygulamala-
rına ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket
edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinde diğer faaliyetler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %60’ına kadar
idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci grup radyasyon uygulamalarına ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına,
Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı
Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde diğer faaliyetler için belirlenen
miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Nükleer tesislere ilişkin diğer durumlar
MADDE 18- (1) Madenler, nükleer hammadde işleme tesisleri ve eğitim ve araştırma

amacıyla kurulmuş 10 MW’ın altında termal güce sahip nükleer tesislere  ilişkin yetkilendirme
için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından
Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme ya-
pılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı
Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde nükleer tesisler için belirlenen mik-
tarın alt sınırından üst sınırın %15’ine kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkranın dışında kalan nükleer tesislere ilişkin yetkilendirme için yapılan
başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma ger-
çeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını
etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun
25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt
sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Radyoaktif atık tesisleri ile radyasyon tesislerine ilişkin diğer durumlar
MADDE 19- (1) Radyasyon tesislerine ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda

veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı
belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki
koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için belirlenen
miktarın alt sınırından üst sınırın %30’una kadar idari para cezası uygulanır.
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(2) Radyoaktif atık tesislerine ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yet-
kilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge su-
nulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşul-
larındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için belirlenen miktarın
alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Radyasyon uygulamalarına ilişkin diğer durumlar
MADDE 20- (1) Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetki-

lendirmeler Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan ikinci ve üçüncü grup radyasyon uygulamala-
rına ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yet-
kilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi
veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi
hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde diğer faaliyetler
için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın % 30’una kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci grup radyasyon uygulamalarına ilişkin yetkilendirme için yapılan başvuru-
larda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe ay-
kırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek
yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (ç) bendinde diğer faaliyetler için belirlenen miktarın alt sınırından
üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

İzin veya yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin idari para cezaları 
MADDE 21- (1) İzin veya yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin izin veya yetki

belgesi alınmaksızın yürütülmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirlenen idari para cezaları uygulanır.

(2) İzin veya yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin mevzuat veya yetki ko-
şullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde
dört bin ila yirmi sekiz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

(3) İzin veya yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin yetkilendirme için ya-
pılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma
gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını
etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, yirmi sekiz bin ila iki
yüz yetmiş dört bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
MADDE 22- (1) Nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkında; Kurum

tarafından veya ülkesindeki makamlar tarafından bir nükleer tesisi işletmek üzere yetkilendi-
rilmiş tüzel kişi, nükleer tesis işletmek için verilecek lisans alınmadan önceki dönemde nükleer
tesisi kuran tüzel kişi, nükleer tesisi işletmek için verilen lisans iptalinden sonra yeni bir işleten
belirlenene kadar olan dönemde lisansı iptal edilen tüzel kişi işleten olarak kabul edilir.

(2) 7381 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirlenen sigorta yaptırma veya teminat
gösterme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletenlere, sorumluluk sınırının binde üçü kadar
idari para cezası uygulanır.

İdari para cezalarının uygulanması
MADDE 23- (1) 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca uy-

gulanan idari para cezalarına ek olarak aykırılıkların giderilmesi için Kurum tarafından ilgili
kişiye uygun bir süre verilir. Aykırılıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi hâlinde idari
para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı tutarında uygulanır.

(2) 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası
uygulanmasını gerektiren fiillerin halk veya çevre sağlığına ve güvenliğine tehdit oluşturacak
şekilde tahribata yol açtığının tespit edilmesi hâlinde uygulanacak idari para cezası bir kat ar-
tırılır.
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(3) Aykırılığı oluşturan fiilin, işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde aynı kişi tarafından
tekrar işlenmesi hâlinde 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde yeniden hesaplanan
idari para cezası her defasında bir kat artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten iti-
baren iki yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil tekrar işlenmediği takdirde
önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. 

İdari para cezalarının ödenme süresi, ödenme yeri ve tahsili 
MADDE 24- (1) İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay

içinde Kurum tarafından bildirilen banka hesabına, vergi dairelerine veya vergi daireleri adına
tahsilat yetkisi bulunan bankalara ya da posta idaresine ödenir ve Kuruma bildirilir.

(2) İdari para cezasını, ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında
indirim yapılır.  Peşin ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı yargı yoluna başvurma hakkını
etkilemez.

(3) İdari para cezasının tebliğinden itibaren ödeme süresi içinde idari para cezasının
biri peşin olmak üzere dört eşit taksitte ödenmesi için Kuruma başvuruda bulunulabilir. Kişinin
idari para cezasını taksitlendirme isteğinde bulunması halinde, idari para cezası, ilk taksitinin
peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde ve eşit vadelerle dört eşit taksit halinde ödenebilir. Tak-
sitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının ta-
mamı tahsil edilir.

(4) İdari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlerin tam ve za-
manında ödenmemesi halinde, ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle-
rine göre takip ve tahsil edilir. 

Yeniden değerleme
MADDE 25- (1) 7381 sayılı Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezaları, 30/3/2005

tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yeniden değerleme yapılan idari para cezası
sınırlarına ilişkin tebliğ her yıl Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurumun internet sayfasında
duyurulur.

İçtima
MADDE 26- (1) Bir fiil ile idari para cezası gerektiren birden fazla aykırılık durumu

gerçekleşmesi halinde bu aykırılık için öngörülen idari para cezalarından en yüksek olanı uy-
gulanır. 

(2) Kesintisiz fiille işlenebilen aykırılığa ilişkin idari yaptırım kararı verilinceye kadar
bu aykırılık tek fiil sayılır.

İdari para cezası kararlarına karşı yargı yolu
MADDE 27- (1) İdari para cezalarına karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içeri-

sinde idare mahkemelerinde dava açılabilir.
(2) Uygulanan idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi daire-

sine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç, tahsil işlemlerini
durdurmaz. Teminat mektubunun; dava açma süresi içinde sunulması, kesin, süresiz, limit dışı
ve idari para cezası tutarında olması hâlinde idari para cezasının tahsili durur. 

(3) İdari para cezasının ödenmemiş olması şartıyla açılan davanın reddi kararının ke-
sinleşmiş olması hâlinde teminat paraya çevrilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetkinin Kısıtlanması, Askıya Alınması ve İptali

Yetkinin kısıtlanması, askıya alınması, iptali
MADDE 28- (1) Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları kapsamında güvenliğin veya

emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği durumlarda;
a) Kurulun yetkinin kısıtlanması kararıyla yetkilendirilen kişinin yetki kapsamında yü-

rüttüğü faaliyetler; yetki koşulları, kapsam veya süre bakımından sınırlandırılır.
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b) Kurulun yetkinin askıya alınması kararıyla yetkilendirilen kişi belirlenen süre bo-
yunca yetki kapsamındaki faaliyetlerini yürütemez.

c) Kurulun yetkinin iptal edilmesi kararıyla yetkilendirilen kişi yetki kapsamındaki faa-
liyetlerini yeniden yetkilendirme yapılmaksızın yürütemez. Bir yetkilendirmenin iptal edilmesi
hâlinde, iptal tarihinden başlamak üzere; 

1) Yetki belgesi alınması gereken faaliyetler için üç ay, 
2) İzin alınması gereken faaliyetler için altı ay, 
3) Lisans alınması gereken faaliyetler için bir yıl, 
süre ile iptal edilen yetkilendirmeye konu faaliyet için aynı kişi tarafından yeniden yet-

kilendirme başvurusunda bulunulamaz ve Kurum tarafından bu kişilere yetki verilmez.
(2) Tespit edilen aykırılıkların yetkilendirilen kişi tarafından giderilmesi için fiillerin

halk ve çevre üzerinde oluşturduğu riskin ağırlığına göre, idari para cezasına ek olarak yetki
kısıtlanabilir veya askıya alınabilir. Aykırılığın belirlenen süre içerisinde yetkilendirilen kişi
tarafından giderildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumda, yetkinin kısıtlanması veya
askıya alınması kararı kaldırılır. 

(3) Tespit edilen aykırılıkların yetkilendirilen kişi tarafından giderilme imkânı bulun-
madığının ve bu durumun halkın, çalışanların, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan
korunmasını tehdit edebileceğinin değerlendirilmesi durumunda idari para cezasına ek olarak
Kurum tarafından verilen yetki iptal edilebilir.

(4) Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra su-
nulan gerçek dışı belgenin, yanıltıcı bilginin veya yetki koşullarındaki değişikliğin yetkilen-
dirmeye esas teşkil etmesi ve düzeltilmesinin mümkün olmadığının tespit edilmesi hâlinde
idari para cezasına ek olarak yetki kısıtlanır, askıya alınır veya iptal edilir.

(5) 7381 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan hükümlere aykırı hareket edil-
diğinin tespit edilmesi hâlinde ilgili nükleer faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan lisans ve
izinler, sigorta yaptırma veya teminat gösterme veya süresi dolan sigorta poliçesini veya temi-
natı yenileme yükümlülüğü yerine getirilene kadar Kurum tarafından askıya alınır. Askıya alın-
ma tarihinden itibaren bir yıl, yetkilendirilen kişi tarafından gerekçelendirilmesi ve gerekçenin
Kurum tarafından uygun bulunması hâlinde üç yıl içinde söz konusu yükümlülüğün yerine ge-
tirilmemesi hâlinde lisans ve izinler iptal edilir.

(6) Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları, Kurum yetkilendirme konusuna ilişkin dü-
zenleyici kontrolden çıkarma kararı almadan sona ermez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak idari yaptırımlar hakkında

karar vermek hususunda Kurul yetkilidir. 
Diğer hükümler
MADDE 30- (1) Aykırılığa neden olan fiilin suç oluşturduğu değerlendirilir ise Kurum

tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5326 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32- (1) 18/2/2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nük-

leer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari

Yaptırımlar Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 
Yürürlük
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/1) 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel

Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyanna-

mesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere

Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr)

yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan

“E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet

(www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2)  Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat:

2023/21) çerçevesinde yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge

İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi”

ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise

bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve
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belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elek-

tronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır. 

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli

belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44

nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sa-

hibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim bel-

gesinin sistemde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta

adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı

tarafından beş iş günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru

sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye

kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına

esas teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2020/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’in Ek-2’sinde yer alan “2B” nu-
maralı paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (7007.19.80.00.15 GTİP’li eşyanın güneş paneli
üretiminde kullanılmaya mahsus olanları için, güneş paneli üretimine ilişkin kapasite raporunun
sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmaz.)”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna Hersek
menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve EK’te gümrük tarife
istatistik pozisyonları belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için
olanlar)” ithalatına yönelik olarak başvuru üzerine ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşe-
li/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik
veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak re’sen yapılan in-
celemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruş-
turmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

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

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
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g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
ğ) Kuzey Makedonya: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3)
uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan ve EK’te yer alan listede GTİP’lerine yer verilen
54.07 GTP altında sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ve
31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) uyarınca dampinge karşı önleme
tabi olan 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni de-
vamsız liflerden dokunmuş mensucat” tanımlı ürünlerdir.

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

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5- (1) 54.07 GTP altında tanımlı soruşturma konusu “sentetik filament iplik-

ten dokunmuş mensucat” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Kuzey Makedonya
ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat aracılığıyla etkisiz kılındığına ilişkin
R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmasının başvurusu üzerine Genel Mü-
dürlük tarafından bir inceleme başlatılmıştır. Ayrıca, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri al-
tında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında uygula-
nan dampinge karşı önlemlerin Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat ile et-
kisiz kılındığına yönelik şüphe üzerine Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başla-
tılmıştır. 

(2) Kore Cumhuriyeti, ÇHC, Tayland Krallığı, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli 54.07
GTP altında yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat”ın ithalatında, 13/2/2002
tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) kapsamında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dam-
pinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur. 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile ta-
mamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında dampinge karşı önlem oranı,
ÇHC menşeli eşyada, 110 gr/m² ağırlığının üstünde olanlar için CIF bedelin %42,44’ü, 110
gr/m² ağırlığı ve altında olanlar için CIF bedelin %21,13’ü olarak tespit edilmiştir.

(3) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) ile ÇHC menşeli 54.07 GTP altında
yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler menşeli/çıkışlı ithalata teşmil
edilmiştir. 

(4) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07
GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan Cumhuriyeti men-
şeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir. 
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(5) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07

GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı

eşya ithalata teşmil edilmiştir. 

(6) 31/12/2020 tarihli ve 31351 (5. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) çerçevesinde, ÇHC

menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Malezya men-

şeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir. 

(7) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07

GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya Krallığı, İtalyan Cum-

huriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan

yapılan ithalata teşmil edilmiştir.

(8) ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya ithalatında,

15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-

lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) kapsamında dampinge karşı önlem yürürlüğe ko-

nulmuştur. 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İt-

halatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile tamamlanan son

nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda önlem oranı CIF bedelin %44’ü olarak tespit

edilerek önlemin devamına karar verilmiştir.

(9) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/40) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13,

55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulga-

ristan Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(10) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13,

55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yuna-

nistan menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir. 

(11) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13,

55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya

Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde

belirtilen firmalardan yapılan ithalata teşmil edilmiştir.

(12) 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim

Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) hükümleri çerçevesinde soruşturma konusu

eşyanın ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmaktadır.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6- (1) 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu eşyanın toplam

ithalatı 2019 yılında 70.910 ton (431 milyon dolar), 2020 yılında 70.375 ton (384 milyon dolar),

2021 yılında 74.705 ton (391 milyon dolar), 2022 yılının ilk 9 ayında ise 97.206 (535 milyon

dolar) olarak gerçekleşmiştir. 
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(2) 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu eşyanın Kuzey Makedonya’dan ithalatı
2019 yılında 292 ton, 2020 yılında 660 ton ve 2021 yılında yaklaşık 3.712 ton olarak gerçek-
leşmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayında ise bahse konu ithalat 2.575 ton olmuştur. Belirtilen dönemde
Kuzey Makedonya’dan gerçekleştirilen ithalat değer bazında 2019 yılı için 1,9 milyon dolar
iken, 2020 yılı için 4,3 milyon dolar ve 2021 yılı için 22 milyon dolar olmuştur. 2022 yılının
ilk 9 ayı itibarıyla ise bahse konu ithalat 15 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019-2022
döneminde Kuzey Makedonya’dan yapılan ithalat birim fiyatları yaklaşık 6,5 dolar/kg seviye-
sinden 5,9 dolar/kg seviyesine gerilemiştir. Kuzey Makedonya’dan söz konusu eşya ithalatı
2019 yılından 2021 yılına miktar bazında 13 katına, değer bazında ise yaklaşık 11 katına çık-
mıştır. Bu kapsamda, Kuzey Makedonya’nın 54.07 pozisyonunda tanımlı soruşturma konusu
eşyanın toplam ithalatında 2019 yılı itibarıyla miktar bazında yaklaşık %0,4 oranında olan payı
2021 yılı sonunda yaklaşık %2,6 oranına yükselmiştir.

(3) ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı ön-
lemin 2021 yılında İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti men-
şeli/çıkışlı olan ve ilgili Tebliğde belirtilen firmalardan eşya ithalatına teşmil edilmesiyle birlikte
anılan ülkelerden ithalat azalırken, söz konusu eşyanın 2021 yılında Kuzey Makedonya’dan
ithalatında, 2022 yılında Bosna Hersek’ten ithalatında artış yaşandığı görülmektedir. 

(4) Bosna Hersek menşeli 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu ithalat
sırasıyla 2019 yılında 599 ton, 2020 yılında 1.269 ton, 2021 yılında 621 ton ve 2022 yılının ilk
9 ayında 1.482 ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Bosna Hersek’ten yapılan ithalat
değer bazında 2019 yılı için 2,7 milyon, 2020 yılı içi 6,2 milyon, 2021 yıl için 3,1 milyon ve
2022 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 7,9 milyon dolar olmuştur. Bosna Hersek’ten söz konusu eşya
ithalatı 2019 yılından 2020 yılına miktar bazında %112, değer bazında ise %79 artış göstermiş,
2022 yılının ilk 9 ayında ise 2021 yılının aynı dönemine kıyasla miktar bazında %377, değer
bazında ise %474 artmıştır. Diğer taraftan, Bosna Hersek’in 54.07 pozisyonunda tanımlı so-
ruşturma konusu eşya toplam ithalatı içerisindeki miktar bazında payı 2019 yılında yaklaşık
%0,8 oranından 2022 yılının Eylül ayı itibarıyla yaklaşık %1,5 oranına yükselmiştir.

(5) 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya toplam ithalatı 2019 yılında
22.817 ton (164 milyon dolar), 2020 yılında 15.121 ton (104 milyon dolar), 2021 yılında 15.153
ton (110 milyon dolar) ve 2022 yılının ilk 9 ayında 15.359 ton (128 milyon dolar) olarak ger-
çekleşmiştir. 

(6) 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşyanın Kuzey Makedonya’dan
ithalatı yıllar itibarıyla artış göstermiş olup, bu kapsamda söz konusu ithalat 2019 yılı itibarıyla
430 ton, 2020 yılında 209 ton, 2021 yılında 1.112 ton ve 2022 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 2.168
ton olarak gerçekleşmiştir. Tutar bazında bahse konu ithalat ise 2019-2022 döneminde sırasıyla
3,5 milyon, 1,5 milyon, 6,6 milyon ve 13 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu it-
halat 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %434 değer bazında %352 artmış, 2022
yılının ilk 9 aylık döneminde ise 2021 yılının aynı dönemine kıyasla miktar bazında %280
değer bazında %271 artış göstermiştir. 2019-2022 döneminde 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16
GTP’lerinde tanımlı eşyanın toplam ithalatı içerisinde Kuzey Makedonya’nın payı miktar ba-
zında yaklaşık %1,8’den %14,1 oranına yükselmiştir. Ayrıca, anılan dönemde Kuzey Make-
donya menşeli bahse konu ithalat birim fiyatlarının 8 dolar/kg tutarından 5,8 dolar/kg tutarına
gerilediği görülmektedir. 
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(7) ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya için uygulanan
dampinge karşı önlemin 2021 yılında İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Almanya Federal
Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı olan ve ilgili Tebliğde belirtilen firmalardan eşya ithalatına teşmil
edilmesiyle birlikte anılan ülkelerden ithalat azalırken, 2021 yılında söz konusu eşyanın Kuzey
Makedonya’dan ithalatında artış yaşandığı görülmektedir. 

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendir-
me Kurulunca, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında sınıf-
landırılan soruşturma konusu “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” tanımlı eşyanın
ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılın-
masına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kuzey Makedonya menşeli/çı-
kışlı ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız
liflerden dokunmuş mensucat” tanımlı eşyanın ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci
maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar veril-
miştir. 

(3) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çer-
çevesinde, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında sınıflandı-
rılan soruşturma konusu eşya ithalatının soruşturma süresi boyunca 28/1/2021 tarihli ve 31378
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2021/3) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli ithalatta uygulanmakta olan dam-
pinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

(4) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çer-
çevesinde, Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında sı-
nıflandırılan eşya ithalatının soruşturma süresi boyunca 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mü-
kerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)  hükümleri çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanmakta olan
dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

(5) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir. 
Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın
bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve
soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin
bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru
formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet si-
tesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılın-
ması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.
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Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildi-

rimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bil-

dirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden iti-

baren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen

diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren

en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da

(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi

veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma

süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi

vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin

karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 95 83, Faks: +90 312 212 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP

adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma14810@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda

belirtilen posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi 

MADDE 12- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/3)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, belirli Avrupa Birliği ülkeleri (Almanya Federal

Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı,
Estonya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti,
Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Letonya Cum-
huriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta, Polonya
Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti)
menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve Ek 1’de gümrük tarife
istatistik pozisyonları belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için
olanlar)” ile belirli Avrupa Birliği ülkeleri (Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya Cumhu-
riyeti, Belçika Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Finlan-
diya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda,
İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhu-
riyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slo-
vak Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti) menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15,  55.16 gümrük
tarife pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” it-
halatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruştur-
manın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

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

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliği’ni,
b) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,
c) Avusturya: Avusturya Cumhuriyeti’ni,
ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
d) Belçika: Belçika Krallığı’nı,
e) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,
f) Çekya: Çek Cumhuriyeti’ni,
g) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
ğ) Danimarka: Danimarka Krallığı’nı,
h) Estonya: Estonya Cumhuriyeti’ni,
ı) Filipinler: Filipinler Cumhuriyeti’ni,
i) Finlandiya: Finlandiya Cumhuriyeti’ni,
j) Fransa: Fransa Cumhuriyeti’ni,
k) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
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l) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
m) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
n) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,
o) Hırvatistan: Hırvatistan Cumhuriyeti’ni,
ö) İspanya: İspanya Krallığı’nı,
p) İsveç: İsveç Krallığı’nı,
r) İtalya: İtalyan Cumhuriyeti’ni,
s) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ş) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
t) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
u) Letonya: Letonya Cumhuriyeti’ni,
ü) Litvanya: Litvanya Cumhuriyeti’ni,
v) Lüksemburg: Lüksemburg Büyük Dükalığı’nı,
y) Polonya: Polonya Cumhuriyeti’ni,
z) Portekiz: Portekiz Cumhuriyeti’ni,
aa) Slovakya: Slovak Cumhuriyeti’ni,
bb) Slovenya: Slovenya Cumhuriyeti’ni,
cc) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
çç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
dd) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3)
uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan ve Ek 1’de GTİP’leri belirtilen 54.07 GTP kapsamı
“sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ve 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer)
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2019/4) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 55.13, 55.14, 55.15, 55.16
GTP’leri altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”dır. 

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

Yürürlükteki dampinge karşı önlemler
MADDE 5- (1) Güney Kore, ÇHC, Tayland, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli 54.07

GTP altında yer alan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat”ın ithalatında,
13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) kapsamında ülke ve firma bazında değişen oran-
larda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2021/3) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin
devamına karar verilmiştir. Anılan Tebliğ uyarınca dampinge karşı önlem oranı, ÇHC menşeli
eşyada 110 gr/m2 ağırlığının üstü için %42,44, 110 gr/m2 ağırlığı ve altı için %21,13 olarak
belirlenmiştir. 

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 24 Ocak 2023 – Sayı : 32083



(2) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında
yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil
edilmiştir. 

(3) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/41) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında
yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan menşeli/çıkışlı eşya ithalatına
teşmil edilmiştir. 

(4) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında
yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı eşya ithalatına
teşmil edilmiştir. 

(5) 31/12/2020 tarihli ve 31351 (5. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) ile, ÇHC menşeli 54.07
GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Malezya menşeli/çıkışlı eşya
ithalatına teşmil edilmiştir. 

(6) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07
GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya, İtalya, Almanya men-
şeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan yapılan ithalata teşmil edilmiştir.

(7) Diğer taraftan, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı eşya it-
halatında, 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) kapsamında dampinge karşı önlem
yürürlüğe konulmuştur. 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile ta-
mamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda %87 olan önlem oranı %44 olarak
değiştirilerek önlemin devamına karar verilmiştir.

(8) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/40) ile, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15,
55.16 GTP’leri kapsamı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan ve Polonya
menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(9) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) ile, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15,
55.16 GTP’leri kapsamı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı
ithalata teşmil edilmiştir. 

(10) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) ile, ÇHC menşeli 55.13, 55.14,
55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya, İtalya, Al-
manya menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan ithalata teşmil edilmiştir.

Başvuru ve inceleme
MADDE 6- (1) ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin

AB ülkeleri menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik, 54.07 GTP
kapsamı eşya için R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Işıksoy Tekstil İnşaat
Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. firmalarınca, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı eşya için
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Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş., BTD Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,
Özdoku Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic.
A.Ş., Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmalarınca yapılan
şikâyet üzerine Genel Müdürlük tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(2) İncelemeye ilişkin Bilgilendirme Raporu Ek 2’de yer almaktadır.
Karar ve işlemler
MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendir-

me Kurulunca, belirli AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya) menşe-
li/çıkışlı 54.07 GTP altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ithalatına
ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı
soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, belirli AB ülkeleri (Almanya,
Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda,
İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz,
Romanya, Slovakya ve Slovenya) menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde ta-
nımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına ilişkin olarak Yö-
netmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıl-
masına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kap-
samında her iki ürün grubunda İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı olan ve sadece Teb-
liğde belirtilen firmalardan yapılan ithalata önlem alınmış olup söz konusu ülkeler menşeli/çı-
kışlı ithalatta alınan önlemler, gözden geçirilmesi amacıyla soruşturma kapsamına dâhil edil-
miştir. Diğer taraftan, anılan Tebliğin 5. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen ve önlemi etkisiz
kılmadığına karar verilen firmaların soruşturma kapsamı dışında tutulmasına karar verilmiştir.

(4)  Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın

bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve
soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin
bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli olma-
yan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet si-
tesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılın-
ması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

Süreler
MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildi-

rimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bil-
dirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden iti-
baren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.
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(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma
süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi
MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem, teminat, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11- (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca; soruşturma süresince geçici önlem

uygulanması kararlaştırılabilir, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine git-
memek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla
geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma konusu ithalat soruşturma süresince
teminata bağlanabilir.

(3) İşbu soruşturma süresince soruşturma konusu eşya ithalatının seyri takip edilir, ge-
rekli görülmesi halinde geçici önlem veya teminat uygulaması başlatılır.

(4) Teminat ve önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulun-
maz.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 12- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili merciye iletilmesi gerekir:
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 95 87/204 99 32/204 99 47, Faks: +90 312 212 87 65
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP
adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr
(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda
yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

Soruşturma başlangıç tarihi
MADDE 13 - (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ 

İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN 

BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 2/7/2018 tarihli ve 30466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatif-

lerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Böl-

gelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi, bu maddenin ikinci fıkrasının (c)

bendi ile Ek-1’de yer alan çalışma bölgelerinde en az 3.000, büyükşehir belediyesi olan illerin

diğer ilçelerinde en az 2.000, büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkez ilçesinde en az

2.000, diğer ilçelerinde ise en az 1.000 esnaf veya sanatkâr tarafından kurulur.” 

“c) İstanbul ilinin tüm ilçeleri bir çalışma bölgesidir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığa yapılmış olan

esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi kuruluş başvuruları, başvuru tarihinde yürür-

lükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.” 

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinden:
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 31.Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
         866 

—— • —— 

İstanbul 31.Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
         865 

—— • —— 

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 976 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YARI MAMUL (BİG BAG TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR  

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzün 12/01/2023 tarih ve 182628 sayılı olurları gereği Fabrikamızdan 

100.Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne taşıması yapılacak yarı mamul (big bag torbalı) 

kuru çayların Nakliyesi işi için hizmet alımı 4734 sayılı K.İ.K. 3/g maddesi gereği Açık İhale 

usulü ile yapılacaktır. Hizmet alımı işine ait ihale 31/01/2023 Salı günü saat 14:00’de 

Fabrikamızda yapılacaktır.  

Hizmet alımı İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda çıkartılmıştır. 

1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 1.500.000 kg. yarı mamul(big bag torbalı) kuru çay  

nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9’uncu 

maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez/RİZE adresinden 

50.00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31/01/2023 saat 14.00’e kadar Cumhuriyet Çay 

Fabrikası evrak kayıt bürosu Taşlıdere Mahallesi Sevgi cad.No:32 Merkez/RİZE adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.   

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5- İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat  vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8- İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlanen duyurulur.   

 773/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden: 

21 Ocak 2023 tarihli ve 32080 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

‘’Muhtelif Orman Emvali Satılacaktır’’ İhale başlıklı ilanımızda ihale saati 11:00 olarak 

düzeltilmiştir. 

 1034/1-1 
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BALIKESİR İLİ DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PROJESİ KAPSAMINDA 

DOLGU VE REHABİLİTASYON TESİS İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.’den: 

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş (BAGYAŞ) tahsisli aşağıda, adres bilgileri, 

muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kiralama süresi belirtilen taşınmazların 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif 

usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş. 

b) Adresi : Gaziosmanpaşa Mahallesi OSB 17. cad. No:10/A 

Altıeylül /Balıkesir 

c) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.266. 241 64 46 Dahili: 102-105 

  Faks:0.266.234 0069 

d) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satınalma@firintas.com.tr 

2- İhale Konusu 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Dolgu ve Rehabilitasyon Tesisi niteliğindeki 1(bir) 

adet Taşınmazın Kiralanması 

b) Yeri : Karamanköy Mahallesi 207 Ada 385 Parsel 

Altıeylül / Balıkesir 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer: : Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş. 

(Toplantı Salonu) 

b) Tarihi ve Saati: : 07/02/2023 Salı Günü Saat: 11:00’da 

c) Usulü: : Açık Teklif Usulü 

d) Tahmini Bedel ve Geçici Teminat : İhale konusu işletmeciliğin, yıllık muhammen kira 

bedeli K.D.V. hariç 840.000,00 TL olup, 20 yıllık 

tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 16.800.000,00 

TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 20 yıllık kira 

bedelinin %3’ü olan 504.000,00 TL'dir. 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; 

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ikametgah belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için 

telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve 

ya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil 

kayıt belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi, 

B. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek, 

C. Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belgenin aslı. 

D. Mevzuatı gereği Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan, ihalenin 
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yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin a ve b’ deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E. İmza sirkülerinin verilmesi 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi 

bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge 

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise yüklenici adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâlet namelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

konsolosluğunca veya Türkiye Dış işleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir) 

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler 

vasıtasıyla imzalarlar.) 

H. İstekli firmanın iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını 2886 sayılı Yasaya göre cezalı 

olmadığına dair beyanlarını ve BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ başta olmak üzere 

benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı. 

İ. Vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge, 

J. Sermaye durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi, 

K. İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

L. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve/veya cezalı olmadığına dair 

beyanname, 

M. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisi, 

N. İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde: 2.000-TL bedelle Balıkesir Gayrimenkul 

Yatırım ve Gıda A.Ş. ‘den temin edilebilir veya bedelsiz olarak görülebilir. 

P. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 

5- Tesis 80.057,10 m² açık alan kullanımına sahip olup, alan genişletilemez, üzerine ek 

yapılamaz. 

6- İhaleden ve kiralamadan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, 

kdv, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından 

ödenecektir. 

7- Başvuru dosyaları 07.02.2023 Salı günü saat: 11:00 kadar Balıkesir Gayrimenkul 

Yatırım ve Gıda A.Ş. Satınalma Birimine teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona 

ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur. 974/1-1 
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TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ihtiyacı 19 adet 2020 model veya üstü Fiat Egea Sedan 

Easy 1.3 Mjet 95HP araç, şoför ve akaryakıt hariç 08.05.2023-08.05.2024 tarihleri arasında 

toplam 12 ay süreli olarak kuruluşça hazırlanan teknik şartname doğrultusunda ve Ofisimiz tip 

Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 

Şartnamesi ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

kiralanacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-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. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli 

ilgili firmaya iade edilecektir. 

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 Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve 

Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3- Teklifler, 08.02.2023 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2023/79462  

TALEP TAKİP NO : * BS9U6UMUS2* 

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 

-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 

-Halk Bakası Kamu Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 
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DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINA 526,70 M3 AHŞAP 
TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2023/38101 
İşin Adı : Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasına 526,70 

M3 Ahşap Travers Mal Alımı 
İhale Türü-Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org 
Şahap GÜRLER Cad. No 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası : 2163488020-381 - 2164148740 
c) Elektronik posta adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale/Ön Yeterlik dokümanının  
 Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Bölge Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasına 

526,70 M3 Ahşap Travers Mal alımı işi 
b) Teslim [yeri/yerleri] : TCDD 1. Bölge Mıntıkasındaki Derince (75,57m3), 

Bilecik (96,52m3), Haydarpaşa (13,72m3), 
Çerkezköy (129,04m3), Edirne (211,78m3) 
İstasyonları. Teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İDARE 
tarafından yer teslim yapılacak olup teslim programı 
yürürlüğe girecektir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik  
 Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer  :  TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar 

Binası 1. (Asma Kat Haydarpaşa/Kadıköy/ İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 08.02.2023 - 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
Yukarıda belirtilen Mal alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 

KİK’in 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. 
maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 08.02.2023 Tarihine Saat 14:00 kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. Posta veya Kargo kaynaklı her türlü gecikme veya sorun İdaremiz Sorumlu 
değildir. 

6- İhale dokümanı Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 
doküman bedeli 500,00 TL (KDV Dahil) olup; TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve 
Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi Haydarpaşa / İSTANBUL teşekkülümüz veznesine 
yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hesabına 
IBAN:TR080001500158007293444639 Havale yapmak kaydıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü 
İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir. 

Not: İhale dokümanı satın alındığına dair Dekont İhale zarfına konulacaktır. Yatırılan 
veya Havale edilen dekontta işin adı veya İKN’si mutlaka yazılmalıdır. Aksi takdirde teklif 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
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SİMÜLASYON VE TEST ORTAMI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Simülasyon ve Test Ortamı alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20 f. maddesine göre Pazarlık Usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1- İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi/Avcılar 
Kampüsü/İdari Birimler Binası/Avcılar / İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 95 / Faks: 0 212 404 0701 
c) Elektronik Posta Adresi : bapsatinalma@iuc.edu.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
 İnternet adresi (varsa) : 
2- Ön Yeterlik Konusu Malın 

No Niteliği Türü Miktarı Birim 

1 Simülasyon ve Test Ortamı 1 Adet 

a) İhale Kayıt No : 2023/75188 
b) Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/ 

Mühendislik Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) 

gün içinde teslim edilecektir. 
d) İhale Tarihi ve Saati : 27.01.2023 Cuma Günü Saat: 14.00’da 
3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi/Avcılar 
Kampüsü/İdari Birimler Binası/Avcılar/İSTANBUL 

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

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

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

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, İş ortaklığında ortaklardan 
birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 
olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

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

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını ,fotoğraflarını ve benzeri tanıtım 
materyallerini (cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel 
(isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de 
içeren katalog veya tanıtım dokümanlarını) eksiksiz olarak sunması gerekir. Başka bir dilde 
sunulan katalog veya tanıtım dokümanları onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde 
geçerli sayılacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm 
maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir.Önerilen ürünler 
teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı 
bırakılır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.  İhale dokümanı İ.Ü.-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi/Avcılar Kampüsü/İdari Birimler Binası/Avcılar/İSTANBUL adresinden görülebilir ve 400,00- 
Türk Lirası karşılığı İ.Ü.C.Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04) 
yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

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

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Avcılar Kampüsü/Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi/Avcılar Kampüsü/İdari Birimler Binası/Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9- Kısmi Teklif Verilmesi 
9.1.  Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 996/1-1 



24 Ocak 2023 – Sayı : 32083 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 997/1-1 

  



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 24 Ocak 2023 – Sayı : 32083 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1050/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1051/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1052/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1009/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 998/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Kumluca 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1992/1 Esas, 1992/142 Karar Ve 1992/2 Esas, 

1992/143 Karar Sayılı Dosyalarının Kaybolduğu Anlaşıldığından 4473 Sayılı Yangın, 
Yersarsıntısı, Seylâp Veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme Ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan 
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun Hükümlerinin Söz Konusu Dosyalar İçin 
Uygulanmasına Ve Anılan Kanun Hükümleri Gereğince İşlem Yapılmasına Karar Verildiği İlân 
Olunur. 

 947/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1956/319 Esas, 1957/358 Karar Sayılı 

Dosyasının Zayi 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 İçin Uygulanmasına Ve 
Anılan Kanun Hükümleri Gereğince İşlem Yapılmasına Karar Verildiği İlân Olunur. 

 948/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 12. İcra Müdürlüğünün 1983/5345 Esas Sayılı Dosyasının İmha 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 İçin Uygulanmasına Ve Anılan Kanun Hükümleri Gereğince 
İşlem Yapılmasına Karar Verildiği İlân Olunur.  

 949/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 24. İcra Müdürlüğünün 2009/36724 Esas Sayılı Dosyasının İmha 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 İçin Uygulanmasına Ve Anılan Kanun Hükümleri Gereğince 
İşlem Yapılmasına Karar Verildiği İlân Olunur.  

 950/1-1 
—— • —— 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 
HAKKINDA İLAN 

 
 999/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1410345 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 06.01.2023 tarihli ve E.2022/1703 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.06.2022 tarihli ve 31860 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işleminin, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Zeki ÇAMURCU hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin 

kısmının yürütülmesi 16.01.2023 tarihli ve 5512529 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 

    946/1/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409924 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 2000 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 23.12.2022 tarihli ve E.2022/1704 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.06.2022 tarihli ve 31860 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işleminin, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Zeki ÇAMURCU hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin 

kısmının yürütülmesi 16.01.2023 tarihli ve 5513634 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 

    946/2/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

01.12.2021 tarihli ve 2349461 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis 

edilen, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Nihat ÖZDAĞ (Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Denetçi No: 21318, Oda Sicil No: 16433) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 29.12.2022 tarihli ve 

E.2022/2362-K.2022/2665 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 

05.12.2021 tarihli ve 31680 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nihat ÖZDAĞ hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlem 16.01.2023 tarihli ve 5517641 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

    946/3/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 48 pafta, 874 ada, 212 parsel üzerindeki 168808 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 746 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burç Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ve kuruluş ortağı Nizamettin GÜLBAHÇE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:17340, Oda Sicil No: 35334) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 
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1. İdare Mahkemesinin 25.06.2020 tarihli ve E.2020/361-K.2020/1241 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedilmiş, karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 12.07.2021 tarihli ve E.2020/1318-

K.2021/1279 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” ve “davanın 

reddine” hükmedilmiş, Karara karşı davacı tarafça itiraz edilmesi üzerine, Danıştay 6. Dairesi’nin 

02.03.2022 tarih ve E.2021/9526-K.2022/2512 sayılı kararı ile “anılan kararın bozulmasına” 

hükmedilmiş, istinaf talebinin yeniden incelenmesine ilişkin olarak bozma sonrası görülmeye 

başlanılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin 08.12.2022 tarih ve 

E.2022/1756-K.2022/1854 sayılı kararı ile “davalı idarenin istinaf başvurusunun reddine” 

hükmedildiğinden, 03.01.2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan 

idarî işlemin, Burç Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Nizamettin 

GÜLBAHÇE hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmı 16.01.2023 tarihli ve 5521999 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

    946/4/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aksaray İli, Merkez İlçesi, 4351 ada, 25 parsel üzerindeki 1609944 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 3072 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ihlara Yapı Denetim Ltd. Şti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 11.10.2021 

tarihli ve E.2021/692-K.2021/1618 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiği, 

karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari 

Dava Dairesinin 17.11.2022 tarihli ve E.2021/2157-K.2022/1687 sayılı kararı ile itirazın kabulü 

ve “iptal kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 12.11.2021 tarih ve 31657 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işleminin iptal edilerek, Ihlara Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkındaki yeni iş almaktan men cezasının, 12.11.2021 tarih ve 31657 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "iptal" kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 122 

günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 16.01.2023 tarih ve 

5525743 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

    946/5/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 4-7 pafta, 47 ada, 53 parsel üzerindeki 1013388 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 931 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oktay Yapı Denetim 

Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 

31.05.2018 tarih ve E.2017/2223-K.2018/1164 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiği, karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 16.11.2022 tarihli ve E.2022/796-K.2022/1650 sayılı kararı 

ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 15.08.2018 tarih ve 

30510 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işlemi 16.01.2023 

tarihli ve 5526785 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

    946/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1610 ada, 8 parsel üzerindeki 752266 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.05.2018 tarih 

ve E.2017/2473-K.2018/1031 sayılı karar ile “davanın reddine” hükmedilmiş, karara karşı davacı 

tarafça yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin 

19.12.2018 tarihli ve E.2018/1522-K.2018/1805 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedilmiş, bu defa karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Danıştay 6. 

Dairesi’nin 31.03.2022 tarih ve E.2019/14551-K.2022/4026 sayılı kararı ile “anılan kararın 

bozulmasına” hükmedilmiş, istinaf talebinin yeniden incelenmesine ilişkin olarak bozma sonrası 

görülmeye başlanılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin 

08.12.2022 tarihli ve E.2022/1755-K.2022/1853 sayılı kararı ile “istinaf başvurusunun reddine” 

hükmedildiğinden, Ülke Yapı Denetim A.Ş. hakkında 26.03.2019 tarihli ve 30726 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işlemi 16.01.2023 tarihli ve 5528086 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

    946/7/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Hamza Ertaş Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER : Hamza ERTAŞ, Mustafa Deniz ERTAŞ, Hasene YEŞİLYURT, 

Murat YEŞİLYURT. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

İstanbul Anadolu 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.09.2022 tarih ve E:2022/431, 

K:2022/504 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Toplumumuzun çevre, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel içerikli 

gereksinimlerin doğrudan üretilecek hizmet projeleriyle ilişkin araştırma ve inceleme yapmak, 

yardım ve katkıda bulunmak. Her kademede okul, yurt, eğitim birimleri kurmak ve senette 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 90.000 TL (DoksanbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU : Hamza ERTAŞ, Mustafa Deniz ERTAŞ, Murat YEŞİLYURT. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İstanbul Türk Böbrek Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 965/1-1 
 



24 Ocak 2023 – Sayı : 32083 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

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 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Dermatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 2 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

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 veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları 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 veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, 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 veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları 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. 

    904/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 23. maddesi ile Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 
statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI Nitelik 

Mühendislik 
Fakültesi 

Malzeme Bilimi ve 
Nanoteknoloji 

Mühendisliği Bölümü 
Doçent 1 

Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında 
almış olmak, 
Karbon Yakalama Teknolojilerine yönelik çalışmaları ve 
yayınları bulunmak, 
Doktora veya doktora sonrasında en az 1 (bir) yıl süreyle 
yurtdışı tecrübesine sahip olmak. 

Mimarlık  
Fakültesi 

İç Mimarlık  
Bölümü 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Mimarlık ya da İç Mimarlık lisans mezunu olması,
Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik çalışmalarını 
Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında yapmış olması, 
Çalışma alanlarının sosyal konut projeleri ile ilgili olması 
beklenmektedir. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Elektronik Ticaret ve 
Yönetimi Bölümü 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Pazarlama alanında Doktora ve Yüksek Lisans yapmış 
olmak.  
Doktora ya da Yüksek Lisansını ana dili ingilizce olan bir 
ülkeden almış olmak.  
Dijital pazarlama, CRM, e-CRM ve Sosyal Medya 
Pazarlaması alanlarında akademik çalışmalar yapmış 
olmak ve bu alanlarda ingilizce ders vermiş olmak. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
İlan Tarihi : 24.01.2023 
Son Başvuru Tarihi : 07.02.2023 
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 
*2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) 
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
*Bilimsel yayınlarını, 
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB 

olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), 
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
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*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 
4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB 

olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.  
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 
İlan olunur. 
   899/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 

tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 
Anabilim Dalı 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı

Nitelik 
Başvuru Değerlendirme ve 

Sınav Takvimi 

ALES/YDS 
Eşdeğeri 

Puanı 

Fen-
Edebiyat  
Fakültesi 

Sosyoloji 
Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Sosyoloji alanında tezli 
yüksek lisans öğrencisi ya da 
Sosyal Bilimler alanında 
doktora öğrencisi olmak. 
Alanıyla ilgili en az bir projede 
(tercihen Avrupa projeleri) 
görev yapmış olmak. 

İlan Tarihi: 24.01.2023 
Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023 
Ön Değerlendirme Tarihi: 
10.02.2023 
Sözlü - Yazılı Sınav Giriş Tarihi 
ve Yeri: 13.02.2023 Hukuk-
İktisadi İdari Bilimler Binası 433 
No’lu Salon Saat 11:00-13:00 
Sonuç Açıklama Tarihi: 
17.02.2023 

ALES 70 
YDS 50 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği 
bölümlerinde tezli yüksek 
lisans veya doktora öğrencisi 
olmak. 

İlan Tarihi: 24.01.2023 
Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023 
Ön Değerlendirme Tarihi: 
08.02.2023 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 
10.02.2023, 11:00, Bilgisayar 
Müh. Böl. Seminer Odası A-412
Sonuç Açıklama Tarihi: 
13.02.2023 

ALES 70 
YDS 50 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırıma 
Görevlisi 

1 

Endüstri Mühendisliği, Sistem 
Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği, Endüstri ve 
Sistem Mühendisliği 
bölümlerinden lisans 
derecesine sahip olmak. 
Başvuru tarihi itibarıyla 
Endüstri Mühendisliği veya 
bahsi geçen alanların birinde 
tezli yüksek lisans veya 
doktora programına kayıtlı 
olmak. 

İlan Tarihi: 24.01.2023 
Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023 
Ön Değerlendirme Tarihi: 
10.02.2023 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 
14.02.2023  Saat 11:00-14:00  
Yer: Rektörlük Binası Mavi 
Salon 
Sonuç Açıklama Tarihi: 
17.02.2023 

ALES 70 
YDS 50 
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Bilgisayar 
ve Bilişim 
Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgi Güvenliği 
Teknolojisi  

Bölümü 

Araştırıma 
Görevlisi 

1 

Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, İşletme 
Enformatiği, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri, Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, Siber 
Güvenlik, Yapay Zeka 
Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Bilgi 
Güvenliği ve Teknolojileri ve 
Yazılım 
Mühendisliği programlarının 
birinde lisans mezunu olmak 
ve aynı ana bilim dallarının 
birinde tezli yüksek lisans ya 
da doktora yapıyor olmak. 
Python, Java ve C dillerinden 
en az birini biliyor olmak. 

İlan Tarihi: 24.01.2023 

Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023 

Ön Değerlendirme Tarihi: 

13.02.2023 

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 

15.02.2023 saat 13:00 

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 

Binası 3. kat 304/A nolu sınıf 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

17.02.2023 

ALES 70 
YDS 50 

 
Başvuru Bilgileri: 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli 
Şahsen veya Posta ile  (Başvuru belgeleri hiçbir 
şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte 
dekanlıklarına yapılmaktadır. 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi 
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, 
Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 
www.yeditepe.edu.tr 

Genel şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) 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. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 
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Özel Şartlar: 

a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak 

ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir 

b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

c)  Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

İstenen Belgeler: 

1- Başvuru dilekçesi, 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi  

3- 1 adet fotoğraf,  

4- Özgeçmiş,  

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması 

gerekmektedir.) 

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,  

7- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve 

transkripti 

8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri, 

9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi  

Önemli Notlar: 

a)  Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

Muafiyet: 

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak 

belgelemeleri gerekmektedir.) 

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz 

   898/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Kocaeli İli,

Çayırova İlçesinde Yer Alan İşyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Tarafından
Alınmış Olan Grev Kararının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden
60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6724)

YÖNETMELİK
–– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)'de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/3)
–– Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak

Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




