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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN

BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirle-
me, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm
hesabı yapmayanlar da dâhil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri
ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2017 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yü-
kümlüdürler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2010 27742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/2/2013 28560
2- 23/12/2014 29214
3- 30/12/2015 29578



Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar;
a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde

alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
b) Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, sağlık

kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf
edilmesine,

yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi

atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması,
geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

3 üncü, 8 inci, 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci,
8 inci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ambalaj atığı: 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Am-

balaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Belediye atığı: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık

Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,
ç) Biyolojik indikatör: Sterilizasyon etkinliğinin araştırılmasında, kağıt şerit veya ben-

zeri bir taşıyıcı mekanizmaya inoküle edilmiş, standart/bilinen patojen olmayan bir mikroor-
ganizmayı,

d) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
İzin ve Lisans Yönetmeliği ile düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini
kapsayan lisansı,

e) Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması
muhtemel; başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organ-
ları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür
materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atık-
ları, karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını, bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini,
enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını, enfekte hayvanlara ve
çıkartılarına temas etmiş her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıkları,

f) Geçici depolama: Tıbbi atıkların, tıbbi atık işleme tesisine ulaştırılmadan önce sağlık
kuruluşu bünyesinde ve tıbbi atık işleme tesisinde işleme tabi tutulmadan önce güvenli bir şe-
kilde bekletilmesini,
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g) Genotoksik atık: Hücre DNA’sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan ya
da hayvanda düşüğe neden olabilen türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser tedavi-
sinde kullanılan sitotoksik (antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıklar
ile bu tür ajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve dışkı gibi vücut çıkartılarını,

ğ) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerini,
h) Kanun: 2872 sayılı Kanunu,
ı) Kesici-Delici atık: Enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp,

bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, am-
pul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara
neden olabilecek atıkları,

i) Kesici-Delici atık kabı: Kesici ve delici atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla
kullanılan, teknik özellikleri 10 uncu maddede belirtilen biriktirme kabını,

j) Kimyasal indikatör: Sterilizasyon etkinliğinin araştırılmasında kağıt bant veya benzeri
bir taşıyıcıya emdirilmiş yüksek ısı ile renk değiştiren kimyasal maddeyi,

k) Patolojik atık: Cerrahi girişim, otopsi, anatomi veya patoloji çalışması sonucu ortaya
çıkan dokuları, organları, vücut parçalarını, vücut sıvılarını ve fetusu,

l) Sağlık kuruluşu: Ek-1’de yer alan ve faaliyetleri sonucu tıbbi atık üreten kişi, kurum
ve kuruluşları,

m) Sterilizasyon: Bakteri sporları dâhil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal,
mekanik metotlar veya radyasyon yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizma-
ların seviyesinin en az % 99,9999 oranında azaltılmasını,

n) Tehlikeli atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,
o) Tıbbi atık: Enfeksiyon yapıcı atıkları, patolojik atıkları ve kesici-delici atıkları,
ö) Tıbbi atık işleme tesisi: Tıbbi atıkların bertaraf edildiği veya sterilizasyon işlemine

tabi tutulduğu tesisleri,
p) Tıbbi atık kabı, kovası veya konteyneri: Tıbbi atık torbalarının veya kesici-delici

atık kaplarının toplanması ve/veya taşınması için kullanılan teknik özellikleri 10 uncu ve 11 inci
maddelerde belirtilen kap, kova veya konteyneri,

r) Tıbbi atık sorumlusu: Sağlık kuruluşu başhekimini, başhekimin bulunmadığı yerlerde
mesul müdürünü veya yöneticisini,

s) Tıbbi atık torbası: Tıbbi atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla kullanılan,
teknik özellikleri 10 uncu maddede belirtilen torbayı,

ş) Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan formu,
t) Uluslararası biyotehlike amblemi: Tıbbi atık torbası, kabı, kovası veya konteyneri ile

kesici-delici atık kapları, bunların taşınmasında kullanılan araçlar ile geçici depolama birim-
lerinin üzerlerinde bulunması gereken ve bir örneği Ek-2’de yer alan amblemi,

u)Yetki belgesi: Tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen veya görevlendirilmesi öngö-
rülen personelin tıbbi atık eğitimi aldığını gösteren belgeyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Tıbbi atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;
a) Tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı

olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
b) Tıbbi atıkların, tehlikeli, tehlikesiz, belediye veya ambalaj atıkları gibi diğer atıklar

ile karıştırılmaması esastır.
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c) Tıbbi atıkların, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, geçici depolan-
ması, taşınması ve bertarafı esastır.

ç) Tıbbi atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zarar-
lardan dolayı tıbbi atığın toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertarafı faaliyetlerinde
bulunanlar müteselsilen sorumludurlar. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen za-
rarlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Tıbbi atıkların yöne-
timinden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli ön-
lemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu
kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yö-
netiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

d) Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve
insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yüküm-
lüdürler.

e) Sağlık kuruluşları, atıklarının toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için
gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

f) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafında uygulanacak
ücret mahalli çevre kurulu tarafından belirlenir.

g) Sağlık kuruluşları ile bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafından sorumlu
belediyelerin ya da belediyelerin yetkilerini devrettiği firmaların, tıbbi atık yönetimi faaliyet-
lerini yerine getiren ilgili personelini periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden ge-
çirmesi ve tıbbi atık yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması esastır.

ğ) Tıbbi atık işleme tesislerinin çevre lisansı alması zorunludur.
h) Tıbbi atık taşıma araçlarının atık taşıma lisansı alması, tıbbi atıkların işleme tesisle-

rine lisanslı araçlar ile taşınması ve taşıma esnasında UATF kullanılması zorunludur. Günlük
1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıkların taşınması sırasında
UATF kullanılması şartı aranmaz; ancak tıbbi atıkların bu sağlık kuruluşlarından alınması es-
nasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanılması zorunludur.

ı) Patolojik atıklar yakma yöntemiyle bertaraf edilir. Ancak herhangi bir kimyasalla
muamele görmemiş kan torbaları ve kan yedekleri dâhil vücut parçaları ve organları sterilizas-
yon tesisinde işlenebilir. Yalnızca kol, bacak, fetus gibi tanınabilir nitelikte olan ve enfeksiyon
riski taşımayan patolojik atıklara defin işlemi uygulanabilir. Defnedilmesi talep edilen patolojik
atıklar sağlık kuruluşu tarafından düzenlenecek belge ile talep eden hasta ya da hasta yakınına
teslim edilir. Defin işleminin uygulanmasında 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

i) Tıbbi atıklar, ara depolama tesislerine gönderilemez.
j) Tıbbi atıkların oluştukları yere en yakın ve en uygun tıbbi atık işleme tesisinde uygun

yöntem ve teknolojiler kullanılarak işlenmesi esastır.
(2) Sağlık kuruluşları, münferit tıbbi atık işleme tesisi kuramaz ve işletemez.
Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlığın görev ve yetkileri şunlardır;
a) Tıbbi atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin program ve politikaları

saptamak, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve
gerekli idari tedbirleri almak,

b) Tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faali-
yetlerin kontrolünü ve periyodik denetimlerini yapmak,

c) Tıbbi atıkların çevreyle uyumlu yönetimine ilişkin sistem ve teknolojilerin uygulan-
masında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak,

ç) Tıbbi atık işleme tesislerine çevre lisansı vermek.
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İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;
a) Tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimini kapsayan bütün faaliyet-

lerin kontrolünü ve periyodik denetimini yapmak, ilgili mevzuata aykırılık halinde yaptırım
uygulamakla,

b) Tıbbi atık taşıyacak kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların araçlarına taşıma lisansı
vermekle, faaliyetlerini denetlemekle ve gerekli hallerde lisansı iptal etmekle,

c) Belediyeler tarafından sunulan tıbbi atık yönetim planlarını incelemek, değerlendir-
mek ve uygulanmasını sağlamakla,

ç) Çevre lisansı verilen tıbbi atık işleme tesislerinin faaliyetlerini izlemek, denetlemek,
ilgili mevzuata aykırılık halinde yaptırım uygulamakla,

d) İl sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri
temin etmek, değerlendirmek ve rapor halinde Bakanlığa göndermekle,

e) 23 üncü maddede tanımlanan eğitim programlarını düzenlemek ya da düzenletmekle,
f) İlinde oluşan tıbbi atıkların il dışında bir tıbbi atık işleme tesisine gönderilmesi veya

il dışında oluşan tıbbi atıkların ilindeki tıbbi atık işleme tesisine kabulüne yönelik belediye ta-
leplerini 5 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi çerçevesinde değerlendirmekle,

görevli ve yetkilidir.
Belediyelerin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler;
a) Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak, il müdürlüğüne sunmak, uygulamak ve halkın

bilgilenmesini sağlamakla,
b) Tıbbi atıkları tıbbi atık geçici depolarından/konteynerlerinden alarak tıbbi atık işleme

tesisine taşımak/taşıttırmakla,
c) Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların 20 nci maddede belir-

tilen yöntemle bertaraf edilmesini sağlamakla,
ç) Tıbbi atığın sterilizasyonunu ve/veya bertarafını sağlamak/sağlattırmakla, bu amaçla

tıbbi atık işleme tesisi kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle,
d) Tıbbi atık işleme tesisleri için çevre lisansı almakla/aldırmakla,
e) Tıbbi atıkların taşınması için taşıma lisansı almakla/aldırmakla,
f) Atık işleme tesisinde bir haftayı aşan durma, bakım, arıza olması ve benzeri durum-

larda il müdürlüğüne bilgi vermek ve toplanan tıbbi atıkları en yakın ve kapasitesi en uygun
tıbbi atık işleme tesisine göndermekle,

g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personeli periyodik olarak eğitmekle/eğitimini
sağlamakla,

ğ) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini ve koruyucu ekipman-
larını temin etmek ve kullanılmasını sağlamakla,

h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini bağışıklamakla, en fazla altı ayda bir
sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,

ı) Sağlık kuruluşundan alınarak toplanan, taşınan, sterilizasyona tabi tutulan ve bertaraf
edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almakla,

i) Tıbbi atık işleme tesisini çevrimiçi programlara kayıt etmek ve tesise kabul ettiği, iş-
lediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile tıbbi atık işleme faaliyeti neticesinde oluşan atık-
ların/ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı kulla-
narak bildirim yapmakla,

yükümlüdürler.
(2) Belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar birinci fıkrada belirtilen

yükümlülüklerden müteselsilen sorumludurlar.
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(3) Tıbbi atık işleme tesislerinin bulunduğu illerdeki merkez ve tüm ilçe belediyelerinde
oluşan tıbbi atıklar ildeki tıbbi atık işleme tesisine gönderilir. Ancak, tıbbi atık işleme tesisinin
kapasitesinin yetersizliği ve uygunsuz coğrafi koşullar gibi sebeplerle tıbbi atıkların bu tıbbi
atık işleme tesisine gönderilmesinde zorluklar olması halinde; tıbbi atıklar bir başka ilde bulu-
nan tıbbi atık işleme tesisine gönderilebilir. Bu durumda; öncelikle tıbbi atığın gönderilmek
istendiği tıbbi atık işleme tesisinin bulunduğu ilin il müdürlüğünün uygun görüşünü müteakip,
her iki ilin mahalli çevre kurulunda olumlu karar alınması kaydıyla ilgili belediye ile sözleşme
yapılması gerekmektedir.

(4) Tıbbi atık işleme tesislerinin bulunmadığı illerde belediyeler kendilerine uygun tıbbi
atık işleme tesisi belirlemek zorundadır. Bu durumda; tıbbi atık işleme tesisinin bulunduğu ilin
il müdürlüğünden onay alınması ve her iki ilin mahalli çevre kurulu tarafından olumlu karar
alınması kaydıyla ilgili belediye ile sözleşme yapılması gerekmektedir.

Sağlık kuruluşlarının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Sağlık kuruluşları;
a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla,
b) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla ilgili belediye ile protokol

yapmakla,
c) Tıbbi atıkların ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolan-

ması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren tıbbi atık yönetim planını hazırlamak ve uy-
gulamakla,

ç) Tıbbi, tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj, belediye atıkları ve diğer atıkları birbiriyle ka-
rıştırmadan kaynağında ayrı toplamakla,

d) Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkları diğer tıbbi atıklardan
ayrı toplamakla,

e) Tıbbi atıkları toplarken teknik özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kap-
ları kullanmakla,

f) Günlük 1 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atıklarını UATF dü-
zenleyerek, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise tıbbi atık alındı bel-
gesi/makbuzu kullanarak teslim etmekle,

g) Ayrı toplanan tıbbi atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş kapaklı konteyner/kap/ko-
va ile tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine taşımakla,

ğ) Günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık geçici deposu
tesis etmekle, günlük 50 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda geçici tıbbi atık kon-
teyneri bulundurmakla, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise en yakın
veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları tıbbi atık top-
lama aracına vermekle,

h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini
sağlamakla,

ı) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini bağışıklamakla, en fazla altı ayda bir
sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,

i) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel koruyucu giysilerini ve ekipman-
larını temin etmek ve kullanılmasını sağlamakla,

j) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gereken harca-
maları karşılamakla,

k) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almakla,
l) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından

başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları
kullanarak doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla,

yükümlüdürler.
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(2) Askerî birlik ve kurumlara ait sağlık kuruluşları, atık beyan formunu Bakanlıkça
hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurma yükümlülüğünden muaftır. Askerî sağ-
lık kuruluşlarında oluşan tıbbi atık miktarı, her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart
ayı sonuna kadar yazılı olarak Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Ba-
kanlığa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıbbi Atıkların Ayrılması, Toplanması, Taşınması ve Geçici Depolanması
Tıbbi atıkların ayrılması ve toplanması
MADDE 10 – (1) Tıbbi atıklar, başta doktor, hemşire, ebe, veteriner, diş hekimi, labo-

ratuvar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kay-
nağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir. Toplama ekipmanı, atığın nite-
liğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulundurulur. Tıbbi atıklar hiçbir
suretle belediye atıkları, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar ve benzeri diğer atıklar ile karıştırı-
lamaz.

(2) Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya daya-
nıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak
üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde gö-
rülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile
“DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar
en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir
torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu
torbalar hiçbir şekilde geri kazanılamaz ve tekrar kullanılamaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği
hiçbir suretle sıkıştırılamaz, tıbbi atıklar torbasından çıkarılamaz, boşaltılamaz ve başka bir
kaba aktarılamaz.

(3) Patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, kırılmaya ve patlamaya
dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi
ile siyah renkli “DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli plastik
biriktirme kapları içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, dolduktan sonra kesinlikle açılamaz,
boşaltılamaz ve geri kazanılamaz. Herhangi bir kimyasalla muamele görmemiş kan torbaları
ve kan yedekleri dâhil vücut parçaları ve organları ikinci fıkrada belirtilen tıbbi atık torbalarında
toplanabilir.

(4) Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye,
yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırıl-
ması mümkün olmayan, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah
harflerle yazılmış “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya
aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu
biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve tıbbi atık torbalarına
konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılamaz, açılamaz, boşaltıla-
maz ve geri kazanılamaz.

(5) Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak tıbbi atık torbalarına
konulur.

(6) Tıbbi atık torbaları biriktirme süresince tıbbi atık kabı ya da kovası içerisinde mu-
hafaza edilir. Tıbbi atık kabı ya da kovasının delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya
dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi
ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan turuncu renkli plastik malzemeden
yapılmış olması zorunludur.

(7) Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakın alan-
da bulundurulması sağlanır.
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Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde taşınması
MADDE 11 – (1) Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde bu iş için eğitilmiş personel

tarafından paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma es-
nasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan,
yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış
kapaklı konteyner/kap/kova ile toplanır ve taşınır. Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde taşın-
masında kullanılan konteyner/kap/kova turuncu renkli olur, üzerlerinde siyah renkli “Uluslar-
arası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunur.

(2) Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanarak sıkıştırılmadan kapaklı
konteyner/kap/kova ile taşınır. Atık torbaları ve patolojik atık biriktirme kapları asla elde taşı-
namaz. Toplama ve taşıma işlemi sırasında vücut ile temastan kaçınılır. Taşıma işlemi sırasında
atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılamaz. Patolojik atık biriktirme kapları tekerlekli tıbbi
atık taşıma araçları ile taşınır.

(3) Tıbbi atıklar ile diğer atıklar aynı araca yüklenemez ve taşınamaz.
(4) Tıbbi atık konteyner/kap/kovaları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte

edilir. Herhangi bir torbanın yırtılması, patlaması veya dökülme durumunda atıklar güvenli
olarak yeni bir torbaya boşaltılır ve konteyner/kap/kova ivedilikle dezenfekte edilir.

(5) Tıbbi atıkları sağlık kuruluşu içinde toplayarak tıbbi atık geçici deposuna taşımakla
görevlendirilen personelin, taşıma sırasında 27 nci maddede belirtilen turuncu renkli özel kı-
yafeti giymesi, koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur.

(6) Sağlık kuruluşu içinde uygulanacak tıbbi atık toplama programında, atık taşıma
araçlarının/atık taşıyan personelin izleyeceği güzergâh, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer
temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak
olacak şekilde belirlenir.

Sağlık kuruluşunda tıbbi atıkların geçici depolanması
MADDE 12 – (1) Tıbbi atıklar, tıbbi atık işleme tesisine taşınmadan önce 48 saatten

fazla olmamak üzere tıbbi atık geçici deposu veya konteynerinde bekletilebilir.
(2) Tıbbi atık geçici deposu içindeki sıcaklığın +4 °C olması ve kapasitenin uygun ol-

ması koşuluyla bekleme süresi bir haftaya kadar uzatılabilir.
(3) Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarında tıbbi atıklar, birik-

tirildiği kapaklı konteyner/kap/kovanın içerisinde 48 saatten fazla olmamak üzere bekletilebilir.
Bu atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve taşıma aracı tarafından alınması sağlanır
veya en yakında ya da en uygun bulunan tıbbi atık geçici deposu veya konteynerine atık üre-
ticisi tarafından kapaklı konteyner/kap/kova ile götürülür. Tıbbi atıklar, tıbbi atık toplama aracı
gelmeden önce kesinlikle dışarıya bırakılamaz, diğer atıklar ile karıştırılamaz ve belediye atık-
larının toplandığı konteynerlere konulamaz. Bu sağlık kuruluşları, tıbbi atıklarını taşıma aracına
teslim etmemeleri durumunda, atıklarının geçici depolanması konusunda en yakında veya en
uygun bulunan tıbbi atık geçici deposu veya konteynerin ait olduğu sağlık kuruluşu ile anlaşma
yapmak ve bu anlaşmayı ibraz ederek belediye ile protokol yapmakla yükümlüdür. Bu sağlık
kuruluşları için 11 inci maddenin beşinci fıkrasındaki koşullar aranmaz.

(4) Günlük 50 kilogramdan az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları istedikleri takdirde
tıbbi atık geçici deposu tesis edebilirler.

(5) Çevresel riskler nedeniyle il müdürlüğünün gerekli görmesi durumunda günlük 50
kilogramdan az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları tıbbi atık geçici deposu tesis etmek zorun-
dadır.

Tıbbi atık geçici deposunun özellikleri
MADDE 13 – (1) Tıbbi atık geçici deposunun özellikleri şunlardır:
a) Deponun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olur.
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b) Deponun hacmi, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının uygulanması durumunda en az
bir haftalık atığı alabilecek boyutta olur.

c) Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan,
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır. Depolarda yeterli aydınlatma
bulunur.

ç) Soğutulmayan depolarda pasif havalandırma sistemi bulunur.
d) Deponun kapısı turuncu renkli olur ya da turuncu renge boyanır, üzerinde görülebi-

lecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT!
TIBBİ ATIK” ibaresi bulunur. Kapı daima temiz ve boyanmış durumda olur.

e) Depo kapısı dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır.
f) Depo kapısı kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişi-

lerin girmelerine izin verilmez.
g) Depo ve kapısı, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde tesis edilir.
ğ) Deponun içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolay-

lıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda tesis edilir.
h) Depo, sağlık kuruluşu giriş-çıkışı gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler

ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına tesis edilmez.
ı) Deponun temizliği ve dezenfeksiyonu uygun dezenfektan kullanılarak yapılır. Depoda

ızgaralı drenaj sistemi ve su musluğu bulunmaz.
i) Depo, atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse

ilaçlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun
ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra
tekrar tıbbi atık torbasına konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte depo derhal dezenfekte
edilir.

j) Temizlik malzemeleri, özel giysi ve koruyucu ekipmanlar, tıbbi atık torbaları, kapları,
kovaları ve konteynerler depoya yakın yerlerde bulundurulur. Temizlik ve dezenfeksiyon tali-
matı ile takip çizelgesi depo dışına görülebilecek şekilde asılır.

k) Depo, tıbbi atıkların geçici depolanması dışında başka maksatla kullanılmaz.
Konteynerlerin tıbbi atık geçici deposu olarak kullanılması
MADDE 14 – (1) Tıbbi atıkları geçici depolamak amacıyla kullanılacak konteynerlerin

aşağıdaki teknik özellikleri haiz olması zorunludur:
a) Hacmi en az 0.8 m3, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış,

tekerlekli, kapaklı, kapakları kilitlenebilir olur.
b) Kapaklar, konteynerin içine herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde üretilir.
c) Konteynerlerin iç yüzeyleri yükleme-boşaltma sırasında torbaların hasarlanmasına

veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik köşeler içermez. Kesişen yüzeyler yu-
muşak dönüşlerle birbirine birleşir.

ç) Konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renkli olur, üzerlerinde görülebilecek uygun
büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT!
TIBBİ ATIK” ibaresi bulunur.

d) Konteynerler sağlık kuruluşunun en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek sayıda olur.
e) Konteynerler, kullanıldıkları sağlık kuruluşunun bulunduğu parsel sınırları içinde;

doğrudan güneş almayan, sağlık kuruluşu giriş-çıkışı ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta
trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilir.

f) Konteynerlerin kapakları daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin aç-
masına izin verilmez.

g) Konteynerler, atıkların boşaltılmasını müteakiben veya herhangi bir kazadan hemen
sonra temizlenir ve dezenfekte edilir. Temizlik ve dezenfeksiyon uygun dezenfektan kullanı-
larak yapılır.

ğ) Konteynerler, tıbbi atıkların geçici depolanması dışında başka maksatla kullanılmaz.
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Tıbbi atıkların işleme tesislerine taşınması
MADDE 15 – (1) Tıbbi atıkların güvenli bir şekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları

akıtılmadan tıbbi atık işleme tesisine taşınması zorunludur.
(2) Tıbbi atıkların taşınmasında aktarma istasyonları kullanılmaz.
(3) Taşıma araçları tıbbi atıkların boşaltılmasını müteakip temizlenir ve dezenfekte edilir.
(4) Tıbbi atık torbaları doğrudan tıbbi atık taşıma aracına yüklenebileceği gibi kapaklı

plastik veya metal kap/kova/konteynerler içinde atık taşıma aracına yüklenebilir. Taşımanın
bu şekilde yapılması durumunda kap/kova/konteynerler tıbbi atıkların boşaltılmasını müteakip
temizlenir ve dezenfekte edilir.

(5) Tıbbi atıkların konulduğu torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa yayıl-
ması durumunda ortamın derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi zorunludur.

(6) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılan araçlar başka işlerde veya
diğer atıkların taşınmasında kullanılmaz.

(7) Tıbbi atık geçici deposu veya konteynerler içinde; çevre ve insan sağlığı ile taşımayı
olumsuz etkileyecek şekilde ağzı bağlanmamış, yırtılmış, patlamış, dökülmüş tıbbi atık torbaları
ve kapları ile tıbbi atık torbası haricinde başka bir torbayla tıbbi atık atıldığının veya tıbbi atık-
ların konteynerlere doğrudan boşaltıldığının tespit edilmesi halinde; olumsuzluk tıbbi atık so-
rumlusuna bildirilir ve olumsuzluk giderilene kadar hiçbir suretle tıbbi atıklar toplanmaz ve
taşınmaz.

(8) Tıbbi atıklar, UATF doldurularak lisanslı taşıma aracına teslim edilir. Günlük 1 ki-
lograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları, tıbbi atıklarını tıbbi atık alındı belgesi/mak-
buzu kullanarak taşıma aracına ya da en yakın veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna/kon-
teynerine teslim etmek zorundadır.

(9) Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları istedikleri takdirde
UATF kullanabilirler. Tıbbi atıkların en yakın veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna/kon-
teynerine teslim edilmesi durumda UATF’nin atık üreticisi bölümünün doldurularak teslim
edilmesi zorunludur.

(10) Tıbbi atık taşıma araçlarının dış yüzeylerinin turuncu renkli olması, sağ, sol ve
arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike”
amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması zorunludur.

(11) Tıbbi atıkların taşınmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tıbbi Atıkların İşlenmesi

Tıbbi atıkların atık işleme tesislerine kabulü ve geçici depolanması
MADDE 16 – (1) Tıbbi atıkların içerisinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığının

tespiti maksadıyla tıbbi atık taşıma aracı tesis girişinde radyasyon panelinden geçirildikten son-
ra tesise kabul edilir. Tesisin kurulu bulunduğu alanda diğer tesislerle birlikte ortak kullanılan
bir radyasyon panelinin bulunması durumunda tıbbi atık işleme tesisi için ikinci bir radyasyon
panelinin tesis edilmesine gerek yoktur.

(2) Tıbbi atık işleme tesislerinde, tıbbi atıkların işleme tabi tutulmadan önce, çevreye
ve insan sağlığına zarar vermeden güvenli bir şekilde geçici olarak depolanabileceği, +4 °C’ye
soğutulan bir tıbbi atık geçici deposu bulunmak zorundadır.

(3) Tıbbi atık geçici deposu, en az bir haftalık tıbbi atığı alabilecek boyutta tesis edilir.
(4) Tıbbi atıkların tıbbi atık geçici deposunda bekleme süresi, bir haftadan uzun olamaz.

Ancak bu süre herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıklar için en fazla altı aydır.
(5) Tıbbi atık geçici deposunun, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (g),

(ğ) ve (ı) bentlerinde belirtilen şartları taşıması zorunludur.
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(6) Tıbbi atık işleme tesislerinde 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (i), (j) ve (k) bent-
lerine uyulması zorunludur.

Enfeksiyon yapıcı atıkların sterilizasyonu
MADDE 17 – (1) Enfeksiyon yapıcı atıklar ile kesici-delici atıklar sterilizasyon işle-

mine tabi tutularak zararsız hale getirilebilir. Zararsız hale getirilen atıklar, 26/3/2010 tarihli
ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönet-
melikte tanımlanan II. Sınıf düzenli depolama alanlarında bertaraf edilebilir.

(2) Sterilizasyon sistemlerinin, mekanik güvenlik (yüksek kabin içi basınç, sıcaklığa
dayanıklılık ve benzeri) ve sterilizasyon performansı açısından ulusal ve/veya uluslararası kabul
edilmiş standartlara uygun olduğu belgelendirilir.

(3) Sterilizasyon işlemine tabi tutulacak atıklar içinde herhangi bir kimyasalla muamele
görmüş patolojik atıklar ile uçucu ve yarı uçucu organik maddeler ve cıva başta olmak üzere
kimyasal maddeler, genotoksik/sitotoksik ajanlar, radyolojik atıklar ve basınçlı kaplar bulu-
namaz.

(4) Sterilizasyon tesislerinde atık parçalama mekanizmasının bulunması zorunludur.
Parçalama ünitesi sterilizasyon bölümünün sonunda veya önünde yer alır. Atık parçalama üni-
tesinin sterilizasyon ünitesinden önce kullanılması durumunda, işlem sonunda bu ünite de ste-
rilizasyon işlemine tabi tutulur.

(5) Sterilizasyondan önce vakumlama işleminden kaynaklı gazlar hepafiltre veya ben-
zeri bir sistemden geçirilmeden atmosfere salınamaz.

(6) Sterilizasyon işlemi sırasında ve sonrasında hava ve su ortamında hiçbir kontami-
nasyon ve toksisite olmayacak şekilde tedbir alınır, atık su ve gazların ilgili mevzuat çerçeve-
sinde deşarjı sağlanır.

(7) Her yükleme için başta miktar, basınç, sıcaklık ve atığın işleme maruz kalma süresi
olmak üzere bütün işlem elektronik olarak kayıt altına alınır ve talep edildiği durumda bütün
bilgiler Bakanlığa gönderilir.

Sterilizasyonun geçerliliği
MADDE 18 – (1) Sterilizasyona tabi tutulan enfeksiyon yapıcı atıkların zararsız hale

getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test edilir. Bu amaçla tesis
içinde bir laboratuvar kurulur veya biyolojik indikatörler incelenmek üzere Bakanlıkça yetki-
lendirilmiş diğer laboratuvarlara gönderilir. Sterilizasyonun geçerliliği için;

a) Kimyasal indikatörler, enfeksiyon yapıcı atığın her sterilizasyon yükünde kullanılır.
Sterilizasyon tamamlandığında, atıkla birlikte sterilizatöre konulmuş kimyasal indikatör taşı-
yıcısında renk değişikliği saptanmalıdır.

b) Biyolojik indikatörler enfeksiyon yapıcı atığın sterilizasyonunda haftada en az bir
kez kullanılır. Bu kontrol için sterilize edilecek atıkla birlikte sterilizatöre konulan biyolojik
indikatörler çevre görevlisi tarafından alınır.

c) Tesislerde 3 ayda bir kez Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından veya
il müdürlüğü personeli tarafından, atıkla birlikte sterilizatöre konulan biyolojik indikatörler in-
celenmesi amacıyla Bakanlık laboratuvarı veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş bağımsız diğer la-
boratuvarlara gönderilir.

ç) Biyolojik indikatör olarak nemli yüksek sıcaklıklara hastalık yapıcı mikroorganiz-
malardan daha dayanıklı, insanda hastalık yapıcı etkisi olmayan, sporlu bakteriler Bacilluss-
tearothermophilus veya Bacillussubtilis var. niger standart kökenleri kullanılır. Sterilizasyon
etkinlik testleri için kullanılacak standart kökenler, Bacillusstearothermophilus ATCC12980
veya NCTC10007 ya da Bacillussubtilis var. niger ATCC9372 olmalıdır.

d) Sterilizasyon işleminden çıkan atıkta potansiyel enfeksiyon yapıcı tüm mikroorga-
nizmaların yok edildiğini saptamak için, atıkla beraber işleme konan biyolojik indikatörün
canlı kalıp kalmadığını inceleme yönteminden yararlanılır. Sterilizasyon işleminin geçerli kabul
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edilmesi için Bacillus stearothermophilus veya Bacillus subtilis bakteri sporlarında minimum
4 log10 – 6 log10 azalma sağlanması zorunludur. Bunun kontrolü için belli sayıda Bacillus stea-
rothermophilus veya Bacillus subtilis sporları inoküle edilmiş test indikatör içeren kağıtları
veya benzeri uygun taşıyıcı, sıcağa dayanıklı ve buhar geçirgenliği olan bir tüp içinde atığın
ortasına yerleştirilir ve sistem normal şartlarda çalıştırılır. İşlemin sonunda atığın içinden mik-
roorganizma içeren tüp alınır, biyolojik indikatörün üreticisi tarafından tarif edilmiş olan uygun
besiyerine ekim yapılır. Bu esnada sterilizasyon işlemine tabi tutulmamış en az bir biyolojik
indikatör içeren kağıtlardan pozitif kontrol olarak kültür yapılır ve Bacillus subtilis için 30°C'de,
Bacillus stearothermophilus için 55°C'de olmak üzere 48 saat süreyle inkübasyona bırakılır.
Süre sonunda sterilizasyondan çıkan biyolojik indikatörün bulunduğu besiyerinde üreme olup
olmadığı kontrol edilir.

e) Kimyasal indikatör kullanılarak yapılan incelemenin sonucu olumsuz olduğunda, bu
tıbbi atıklar biyolojik indikatör eklenerek yeniden sterilizasyon işlemine tabi tutulur. Biyolojik
indikatör testleri sonuçlanıncaya kadar bu atıklar tıbbi atık geçici deposunda bekletilir. Biyo-
lojik indikatör sonucu mikrobiyal üreme olmasa dahi bu atıklar yeniden sterilizasyona tabi tu-
tulur.

f) Biyolojik indikatör sonucu mikrobiyal üreme olduğunun tespit edilmesi sonucunda
sistem durdurularak cihazın üreticisi, dağıtıcı firması ya da yetkili servisi tarafından bakımının
yapılması sağlanır.

(2) Çevre lisansı süreci tamamlanmadan, sterilizasyon işleminin geçerliliğinin tespit
edilmesi için en az 10 yüklemede, sterilizasyonun gerçekleştiği haznenin 5 farklı noktasına bi-
yolojik indikatör konularak, sterilizasyon işleminin il müdürlüğü personeli gözetiminde yapıl-
ması gerekmektedir. İl müdürlüğü personeli tarafından biyolojik indikatörler incelenmek ama-
cıyla Bakanlık laboratuvarı veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş bağımsız diğer laboratuvarlara
gönderilir.

(3) Sterilizasyon geçerlilik testleri ile ilgili masraflar tesis işletmecisi tarafından karşı-
lanır.

Sterilizasyon işleminin geçerliliğinin belgelenmesi
MADDE 19 – (1) Sterilizasyon işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığının göste-

rilmesi amacıyla her sterilizasyon yükünün verileri kaydedilerek her ay il müdürlüğüne gön-
derilir. Bu verilerin en az beş yıl süre ile muhafaza edilmesi ve talep edildiğinde Bakanlığın
incelemesine açık tutulması zorunludur. Bu veriler aşağıdakileri ihtiva eder:

a) Sterilizatörün cinsi, seri numarası,
b) Uygulanan sterilizasyon türü,
c) Her sterilizasyon devri için sterilizasyon esnasında gerçek zamanlı olarak elektronik

ortamda kaydedilmiş sıcaklık, basınç, uygulama süresi gibi parametrik izleme değerlerinin
elektronik çıktısı,

ç) Yüklenen atık miktarı,
d) Biyolojik indikatör sonuçları,
e) Cihazın periyodik bakım-onarım sözleşmesi çerçevesinde son altı aya ait ayar kont-

rollerine dair belge.
Tıbbi atıkların yakılması
MADDE 20 – (1) Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Herhangi bir kimyasalla

muamele görmüş patolojik atıkların yakılarak bertaraf edilmesi zorunludur. Tıbbi atıkların ya-
kılarak bertaraf edilmesinde, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.

(2) Yakma işlemine tabi tutulacak tıbbi atıklar içinde; yüksek düzeyde cıva ve kadmi-
yum içeren atıklar, gümüş tuzları içeren radyolojik atıklar, ağır metaller içeren ampuller ve ba-
sınçlı kaplar bulunamaz. Yakma işlemine tabi tutulacak tıbbi atıklar içinde büyük miktarlarda
genotoksik atık mevcutsa, sıcaklığın en az 1100 ºC olması zorunludur.
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(3) Tıbbi atıklar, acil durumlarda Bakanlığın izni dâhilinde, afet durumlarında ise valilik
onayı ile çevreye zarar verilmemesi, gereken tedbirlerin alınması, Atıkların Yakılmasına İlişkin
Yönetmelik hükümlerinin sağlanması ve sürekli olmamak şartıyla yakma veya beraber yakma
tesislerinde yakılabilir.

Çevre lisansı alınması
MADDE 21 – (1) Tıbbi atık işleme tesisi işletmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar,

Bakanlıktan çevre lisansı almak zorundadır. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre İzin ve
Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Tıbbi atık yönetim planı
MADDE 22 – (1) Sağlık kuruluşları;
a) Bu Yönetmelik gereği hazırlamaları gereken tıbbi atık yönetim planında; tıbbi atık-

ların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, atıkların toplanması ve taşınmasında kulla-
nılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, toplama rotası, geçici depolama
sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler
ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak
üzere detaylı bilgilere yer vermek,

b) Tıbbi atık yönetim planını her yıl güncellemek,
zorundadır.
(2) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde

ise belediyeler, tıbbi atık yönetim planı hazırlar ve il müdürlüğüne sunar. Bu Yönetmelik gereği
hazırlanan;

a) Tıbbi atık yönetim planında; tıbbi atık oluşumuna neden olan atık üreticileri ile bun-
ların tıbbi atık miktarları ve geçici depolama sistemleri, tıbbi atıkların toplanması ve taşınma-
sında kullanılacak ekipman ve araçlar, toplama rotaları, araç temizleme, dezenfeksiyon, kaza
anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, sorumlular, eğitim ve tıbbi atıkların bertarafında
uyguladıkları sistemler ile atık işleme tesisinin durma, bakım ve arıza durumlarında tıbbi atığın
gönderileceği atık işleme tesisine ilişkin bilgilere detaylı olarak yer verilir.

b) Tıbbi atık yönetim planının süresi 5 yıldır. 5 yıllık süre bitiminden 6 ay önce yeni-
lenen tıbbi atık yönetim planı il müdürlüğüne sunulur.

c) Tıbbi atık yönetim planında değişiklik olması halinde il müdürlüğü değişiklik tari-
hinden itibaren 1 ay içerisinde bilgilendirilir. İl müdürlüğünün gerekli görmesi durumunda
tıbbi atık yönetim planı yenilenir.

ç) Tıbbi atık yönetim planı, belediyenin internet sitesinde yayınlanır.
(3) Hazırlanan tıbbi atık yönetim planları, tüm atıkların yönetimini içeren atık yönetim

planına entegre edilebilir.
Eğitim
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, tıbbi atık yönetiminde gö-

revlendirilen/görevlendirilecek tüm personelin, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici de-
polanması ile sterilizasyona tabi tutulması ve bertaraf edilmesi aşamalarında uyulacak kurallar
ve dikkat edilmesi gereken hususlar, bu atıkların yarattığı sağlık riskleri ve neden olabilecekleri
yaralanma ve hastalıklar ile bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri içeren eğitim
programına periyodik olarak tabi tutulması ve bu eğitimin alındığının Yetki Belgesi ile belge-
lenmesi zorunludur. Tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf işlemlerinin hizmet
alımı yoluyla yapılması durumlarında, çalışacak personelin bu eğitimi aldığının belgelenmesi
gerektiği ilgili ihale şartnamelerinde belirtilir.

(2) Eğitim ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
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Atık bertarafında mali yükümlülük
MADDE 24 – (1) Sağlık kuruluşları, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması, steri-

lizasyonu ve bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf edene ödemekle yükümlüdürler. Üc-
retin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin
ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık kuruluşlarından
tahsil edilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma, sterilizasyon
ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atığın oluştuğu ilin
mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Tıbbi atık bertaraf
ücretinin tespitinde, oluşan atığın gideceği sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisine taşıma me-
safesi ile sterilizasyon ve/veya bertaraf maliyetleri göz önüne alınır.

Diğer atıklar
MADDE 25 – (1) Sağlık kuruluşları, faaliyetleri sonucunda oluşabilecek tıbbi atıklar

haricinde belediye atıkları, tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar, ambalaj atıkları ve diğer geri ka-
zanılabilen atıklar ve benzeri tüm atıklarının yönetiminde Bakanlıkça belirlenen esaslara uymak
zorundadır.

(2) Radyoaktif atıklar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre yö-
netilir.

İkinci tesis
MADDE 26 – (1) Tıbbi atıkların bertarafı veya sterilizasyonu için var olan tesisin

kapasitesinin yeterli olması durumunda, aynı il içinde ikinci bir tesis kurulamaz. Bu hüküm,
büyükşehirleri kapsamaz.

Personelin koruyucu ekipmanları
MADDE 27 – (1) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinde görev-

lendirilen personel; çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır, çizme ve tu-
runcu renkli özel koruyucu kıyafet giyer. Bu işlemlerde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar
ayrı bir yerde muhafaza edilir. Bunların temini ve temizlenmesi, atık üreticisi, belediye veya
yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlarca sağlanır.

Tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu
MADDE 28 – (1) Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından

tıbbi atıkların alınması sırasında; tıbbi atıkların taşıyıcıya verildiğinin, taşıyıcı tarafından teslim
alındığının ve taşıyıcı tarafından da bertaraf tesisine verildiğinin belgelenmesi amacıyla sağlık
kuruluşu ile taşıyıcı/bertaraf eden kurum/kuruluş arasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu
düzenlenir. Bu belge/makbuz üzerinde tıbbi atığı üreten sağlık kuruluşunun ismi, adresi, so-
rumlu kişinin ismi ve irtibat telefonu, tarih, tıbbi atığın kodu ve miktarı, taşıyıcı kurum/kuru-
luşun ismi, şoförün ismi, aracın plakası, lisans numarası ve tıbbi atık işleme tesisi ile ilgili bil-
giler bulunur.

(2) Tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu üç nüsha olarak hazırlanır; bir nüshası tıbbi atık
üreticisi sağlık kuruluşunda, ikinci nüshası taşıma işlemi yapan kurum/kuruluşta, üçüncü nüs-
hası ise atık işleme tesisi işletmecisi kurum/kuruluşta kalır ve ilgili görevliler tarafından imza-
lanır.

(3) Tıbbi atıkların taşınması sırasında kullanılan bu belgelerin/makbuzların en az üç yıl
süre ile muhafaza edilmesi ve inceleme ve denetim sırasında ilgili tüm taraflarca denetim ele-
manlarına gösterilmesi zorunludur.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Ka-

nunda öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık kuruluşlarının tıbbi atık yönetim planı hazırlaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sağlık kuruluşları; 22 nci maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen tıbbi atık yönetim planını, bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden altı ay içinde ha-

zırlamak ve uygulamaya geçirmek zorundadır.

Belediyelerin tıbbi atık yönetim planı hazırlaması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir bele-

diyesi olmayan yerlerde ise belediyeler; 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tıbbi atık

yönetim planını bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden bir yıl içinde hazırlayarak il mü-

dürlüğüne sunmak zorundadır.

Tıbbi atık geçici deposu tesis edilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde tıbbi atık geçici deposu

olarak konteyner kullanmakta olan ancak günlük 50 kg’dan fazla tıbbi atık üreten sağlık kuru-

luşları, özellikleri 13 üncü maddede belirtilen tıbbi atık geçici deposunu bu Yönetmeliğin ya-

yımı tarihini takip eden bir yıl içinde tesis etmek zorundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde kurulu olan tıbbi atık işleme tesisleri, özellikleri

16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen tıbbi atık geçici deposu kapasitesini bu Yönet-

meliğin yayımı tarihini takip eden bir yıl içinde sağlamak zorundadır.

Radyasyon paneli

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çevre lisansı almış

tesisler ile çevre lisansı başvurusunda bulunan tesisler, 16 ncı maddenin birinci fıkrasında yer

alan hükmü, bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden bir yıl içinde sağlamak zorundadır.

Yetki Belgesi

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce il müdürlüklerince

düzenlenmiş Yerel Eğitim Programı Sertifikaları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 5

yıl süreyle 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen Yetki Belgesi yerine geçer.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Yetki Belgesi şartı yayımı tarihinden

bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK008.0/Ç Zarf
Açma ve Belge Kontrol Tutanağı standart formunda yer alan 1 numaralı dipnottaki “Şartna-
mede” ibaresi “idari şartname ve teknik şartnamede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de KİK013.M/Ç numaralı Mal Alımına İliş-
kin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu, KİK013.H/Ç numaralı Hizmet Alımına
İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu ve KİK013.Y/Ç numaralı Yapım İşlerine
İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu standart formlarının 2 nci maddesinin
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak
sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu du-
rumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokü-
manında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (a) bendi ve buna bağlı 8 numaralı
dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartnamesine aşağıdaki 7.4.4 üncü madde eklenmiştir.

“7.4.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen bel-
geler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı

olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan
Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277
2- 16/3/2011 27876
3- 8/9/2011 28048
4- 14/11/2012 28467
5- 13/4/2013 28617
6- 24/9/2013 28775
7- 28/11/2013 28835
8- 7/6/2014 29023
9- 16/8/2014 29090
10- 12/6/2015 29384
11- 29/11/2016 29903
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Kamu İhale Kurumundan:
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin yedinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden
veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet
sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için
belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı

ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate
alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin
iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de
teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak
yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması
zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK009.0/D Ön Yeterlik Zarf
Açma ve Belge Kontrol Tutanağı standart formunun 1 numaralı dipnotunda yer alan 2 numaralı
açıklamadaki “Şartnamede” ibaresi “ön yeterlik şartnamesinde” olarak;  KİK017.1/D Teknik
Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı standart formunda yer alan “şartnamede” ibaresi
“idari şartname ve teknik şartnamede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 8.7.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 inci maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiş;  6.5.1
inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.”
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya ya-

zılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte
olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
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MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine
Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınır. İlgilinin talebi
halinde, banka tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzen-
lenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elek-
tronik veya fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna banka
tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve
verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderil-
mesi gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/EKAP-M numaralı
Açık İhale Usulü İlan Formunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. [İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./İhaleye sadece yerli istekliler katı-
labilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla)
oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında %….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı
uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye
[ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında %
….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm is-
teklilere açıktır.]”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 10/1/2010 27458
3- 4/3/2010 27511
4- 16/3/2011 27876
5- 20/4/2011 27911
6- 16/7/2011 27996
7- 15/7/2012 28354
8- 13/4/2013 28617
9- 24/9/2013 28775
10- 28/11/2013 28835
11- 7/6/2014 29023
12- 12/6/2015 29384
13- 27/6/2015 29399
14- 29/11/2016 29903
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1B/EKAP numaralı Ye-
terlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formunun 6 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“6. [İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./İhaleye sadece yerli istekliler katı-
labilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla)
oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında %….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı
uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye
[ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında %
….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır./ İhale yerli ve yabancı tüm is-
teklilere açıktır. / İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % ….
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.]”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.5/EKAP numaralı İhale
İptal Kararının Bildirilmesi Formunun 3 numaralı dipnotunda yer alan “(1) numaralı dipnotta
belirtilen” ibaresi “(2) numaralı dipnotta belirtilen” şeklinde ve 6 numaralı dipnotunda yer alan
“(2) ve (3) numaralı dipnotlarda” ibaresi “(3) ve (4) numaralı dipnotlarda” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.7/EKAP numaralı Bütün
Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formunun 4 numaralı
dipnotunda yer alan “(1) numaralı dipnotta belirtilen” ibaresi “(3) numaralı dipnotta belirtilen”
şeklinde ve 7 numaralı dipnotunda yer alan “(2) ve (3) numaralı dipnotlarda” ibaresi “(4) ve
(5) numaralı dipnotlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK0015.4B/EKAP numaralı
Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu ve
KİK015.5B/EKAP-H numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde
Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formlarının eki Yeterlik Bilgileri Tablosunun
son satırında yer alan “İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Toplam Ciro/Fatura Bilgileri”
ibaresi “İhalenin Yapıldığı Yıldan Önceki Yıla Ait Toplam Ciro/Fatura/Serbest Meslek Kazancı
Tutarı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’de yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.4
üncü maddesine ilişkin 34 numaralı dipnotun 3 numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı

olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan
Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2011 27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/3/2011 27880
2- 14/11/2012 28467
3- 7/6/2014 29023
4- 12/6/2015 29384
5- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)
6- 29/11/2016 29903
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Kamu İhale Kurumundan:
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan “% 20” ibaresi “% 7” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve” ibaresi ile aynı fıkranın (c) bendinin (1) numaralı
alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka
referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden
veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet
sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için
belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(15) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı

ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate
alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin
iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de
teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “(a), (b), (c) ve (ç)” ibareleri “(a) ve (b)” şeklinde değiştiril-
miştir.

“(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucu-

ları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Ga-
zetesi, 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 sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi iti-
barıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte
olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden bel-
geleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan dü-
zenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunu-
larak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış ol-
ması zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK009.0/H Zarf Açma ve Belge
Kontrol Tutanağı standart formunda yer alan 2 numaralı dipnottaki “Şartnamede” ibaresi “ön
yeterlik/idari şartname ve teknik şartnamede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.2/H numaralı Götürü
Bedel Teklif Mektubu ve KİK015.3/H numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formla-
rının 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
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“Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak
sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu du-
rumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokü-
manında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin, Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Ara-
sında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartna-
mesinin, Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alım-
larında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin, Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin ve Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Madde-
sinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddelerinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun
21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alım-
larında Uygulanacak Tip İdari Şartname ile Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamesine aşağıdaki 7.5.4 üncü madde eklenmiştir.

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen bel-
geler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9.1
inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci mad-
desine aşağıdaki (h) bendi eklenmiş, 7.4.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belge-
ler.”
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
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“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya ya-

zılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte
olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/12/2010 27787

5- 16/3/2011 27876

6- 20/4/2011 27911

7- 16/7/2011 27996

8- 15/7/2012 28354

9- 13/4/2013 28617

10- 24/9/2013 28775

11- 28/11/2013 28835

12- 25/12/2013 28862

13- 7/6/2014 29023

14- 16/8/2014 29090

15- 25/10/2014 29156

16- 12/6/2015 29384

17- 27/6/2015 29399

18- 28/7/2015 29428

19- 27/4/2016 29696

20- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

21- 29/11/2016 29903
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Kamu İhale Kurumundan:
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere
Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “imza
sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(11) İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi
ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İdareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin ve idare tarafından şikayet üzerine
alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idareye veya

Kuruma yapılmış başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın
(c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan her türlü mal alımı ihalelerinde, banka re-
ferans mektubu istenmeyebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden
veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet
sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için
belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/1/2009 27099

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/7/2009 27296
2- 17/7/2010 27644
3- 16/12/2010 27787
4- 3/5/2011 27923
5- 24/9/2013 28775
6- 7/6/2014 29023
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı

ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate
alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin
iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de
teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildede-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “(a), (b), (c) ve (ç)” ibareleri “(a) ve (b)” şeklinde değiştiril-
miştir.

“(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucu-

ları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Ga-
zetesi, 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 sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi iti-
barıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte
olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden bel-
geleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan dü-
zenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunu-
larak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış ol-
ması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 58 – (1) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak,

ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, ikinci ve üçüncü fıkralardaki koşullar çerçe-
vesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı dü-
şük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden Kurum
tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ay-
rıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu tarafından;

1) İmalat sürecinin ekonomik olması,
2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı

avantajlı koşullar,
3) Teklif edilen malın özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değer-

lendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandı-
rılır.

(2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin
dört katına eşit veya bu değerin altındaki ihalelerde, birinci fıkranın (b) bendinin kullanılması
zorunludur.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katının
üzerinde olan ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması
zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK009.0/M Zarf Açma ve Belge
Kontrol Tutanağı standart formunda yer alan 2 numaralı dipnottaki “Şartnamede” ibaresi “ön
yeterlik/idari şartname ve teknik şartnamede” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK0015.2/M numaralı Götürü
Bedel Teklif Mektubu ve KİK015.3/M numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formla-
rının 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, KİK015.3/M numaralı standart for-
mun ikinci sayfasındaki Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 3 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak
sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu du-
rumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokü-
manında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

“3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak
imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı
yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin, Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında
İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin, Ek-
4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak
Tip İdari Şartnamenin, Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f)
Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şart-
namenin ve Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine
Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin
7.1 inci maddelerinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında
İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi, Ek-5’te
yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü
İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname ile Ek-6’da yer alan 4734
Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamesine aşağıdaki 7.5.4 üncü madde eklen-
miştir.

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen bel-
geler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş ve bu maddeye ilişkin 16 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye ilişkin aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“Madde 33 – Aşırı düşük teklifler
33.1…………………………..33.1”

“33.1 (1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik de-
ğerin dört katına eşit veya bu değerin altındaki ihalelerde bu madde aşağıdaki şekilde düzen-
lenecektir.

“İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açı-
dan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katının
üzerinde olan ihalelerde bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden
biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.”
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(II) “Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı
düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden
Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile
ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen malın özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değer-

lendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, ge-
çerli teklif olarak belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9.1 inci
maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve bu maddeye ilişkin 19 numaralı dipnot yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.4.1 inci madde-
sinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve bu maddeye ilişkin 12 numaralı dipnot yürürlükten
kaldırılmıştır.
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ilişkin aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“Madde 33 – Aşırı düşük teklifler
33.1…………………………..28.1”

“28.1 (1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik de-
ğerin dört katına eşit veya bu değerin altındaki ihalelerde bu madde aşağıdaki şekilde düzen-
lenecektir.

“İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açı-
dan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katının
üzerinde olan ihalelerde bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden
biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.”

(II) “Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı
düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden
Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile
ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen malın özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değer-

lendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, ge-
çerli teklif olarak belirlenir.””
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve
bu maddeye ilişkin 16 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
deye ilişkin aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“Madde 34 – Aşırı düşük teklifler
34.1…………………………..33.1”

“33.1 (1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik de-
ğerin dört katına eşit veya bu değerin altındaki ihalelerde bu madde aşağıdaki şekilde düzen-
lenecektir.

“İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açı-
dan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katının
üzerinde olan ihalelerde bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden
biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.”

(II) “Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı
düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden
Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile
ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen malın özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değer-

lendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, ge-
çerli teklif olarak belirlenir.””

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve
bu maddeye ilişkin 16 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.
“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
deye ilişkin aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“Madde 38 – Aşırı düşük teklifler
38.1…………………………..33.1”

“33.1 (1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik de-
ğerin dört katına eşit veya bu değerin altındaki ihalelerde bu madde aşağıdaki şekilde düzen-
lenecektir.
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“İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açı-
dan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.”

(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katının
üzerinde olan ihalelerde bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden
biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) “İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.”

(II) “Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı
düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden
Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile
ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı

avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen malın özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değer-

lendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, ge-
çerli teklif olarak belirlenir.””

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya ya-

zılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte
olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 4/3/2010 27511

3- 16/3/2011 27876

4- 16/7/2011 27996

5- 13/4/2013 28617

6- 24/9/2013 28775

7- 28/11/2013 28835

8- 7/6/2014 29023

9- 16/8/2014 29090

10- 12/6/2015 29384

11- 27/6/2015 29399

12- 27/4/2016 29696

13- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

14- 29/11/2016 29903
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Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinde yer alan “mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fık-

ranın (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“4) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka

referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden

veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet

sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için

belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı

ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate

alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin

iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de

teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde;

üçüncü fıkrasındaki “(a), (b), (c) ve (ç)” ibareleri “(a) ve (b)” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

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

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucu-

ları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Ga-

zetesi, 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 sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi iti-

bariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte

olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden bel-

geleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan dü-

zenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak

yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması

zorunludur.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler

hariç, yurt dışında yapım işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhu-

riyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkedeki ilgili Türkiye Cumhu-

riyeti Ticaret Müşavirlikleri/Ateşelikleri tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebilir. Bu kap-

samdaki iş bitirme belgesinin düzenlenmesinde, bu Yönetmelik eki Ek-1’de yer alan

KİK026.1/Y İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) standart formu esas alınır.

(9) Teknoloji geliştirme bölgelerinin yetki alanı dâhilindeki yerlerde gerçekleştirilen

işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi tarafından dü-

zenlendikten sonra; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak su-

retiyle verilir. Organize sanayi bölgesinin yetki alanı dâhilindeki teknoloji geliştirme bölgeleri

alanlarında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgeleri ise, organize sanayi bölgesi mü-

dürlüğü tarafından düzenlenir ve yönetim kurulunun kararı üzerine yönetim kurulu başkanınca

onaylanmak suretiyle verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“ı) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler

hariç, yurt dışında kamu veya özel sektöre taahhütte bulunan Türk vatandaşı gerçek kişi ile

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi yükleniciler için; iş alındı belgesi,

sözleşme, varsa geçici kabul tutanağı ve gerekli görülen diğer belgeler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) İş denetleme ve yönetme belgesinin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet ta-

rihinden geriye doğru son on beş yıllık sürenin tespitine esas olmak üzere belgeye hak kazanma

tarihi olarak;

a) İşin bitim tarihi itibariyle sözleşme konusu işte görev yapan kişiler açısından, ilk

sözleşme bedelinin %80’ininde görev yapmış olmak kaydıyla geçici kabul tarihi,

b) İş devam ederken sözleşme konusu işteki görevinden ayrılmış kişiler açısından, ilk

sözleşme bedelinin %80’ininde görev yapmış olmak kaydıyla;

1) Devam eden işte toplam sözleşme bedelinin %80’inin ilk sözleşme bedelinden düşük

olduğu durumda; belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarihten önce görevinden

ayrılması halinde ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih, belge sahibinin ilk sözleşme be-

delinin tamamlandığı tarih veya sonrasında görevinden ayrılması halinde belge sahibinin de-

netim veya yönetim görevinden ayrıldığı tarih,

2) Devam eden işte toplam sözleşme bedelinin %80’inin ilk sözleşme bedeline eşit veya

üzerinde olduğu durumda; belge sahibinin işin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı

tarihten önce görevinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarih,

belge sahibinin işin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında görevinden

ayrılması halinde belge sahibinin denetim veya yönetim görevinden ayrıldığı tarih,

esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel

içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlerdeki deneyimlerini gösteren iş bitirme
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belgeleri, belge sahibinin başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP’a bilgi amaçlı olarak

kaydedilir. Kayıt işlemi usulüne uygun olarak yapılan başvurudan itibaren 60 gün içinde yapılır

ve daha önce kaydedilmiş olsa dahi bu sürenin bitiminden sonra iş deneyimini tevsik için kul-

lanılabilir. Kayıt işlemi için yurt dışında düzenlenmiş iş bitirme belgesinin bu Yönetmeliğin

31 inci maddesine uygun olarak sunulması; noter onaylı dayanak sözleşmenin, kabul tutanak-

larının ve Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin ise Kurum tarafından belirle-

necek usule uygun olarak başvuruya eklenmesi gerekir. Herhangi bir belgenin bu fıkra kapsa-

mında kaydedilmiş olması belge konusu işin yapıldığına ve belgedeki bilgilerin doğruluğuna

karine teşkil etmez. Bu kayıt işlemi ihale komisyonlarının inceleme, değerlendirme ve sorgu-

lamaya ilişkin yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yerli veya yabancı gerçek/tüzel

kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin iş bitirme belgeleri EKAP’a kayıt edil-

medikçe ilanı veya duyurusu 1/7/2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tev-

sik için kullanılamaz. Bu fıkra kapsamında EKAP’a kaydedilen belgeler, ihalelerde Kurum ta-

rafından başvuru sahibine verilen kayıt belgesi sunularak kullanılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK009.0/Y Zarf Açma ve Bel-

ge Kontrol Tutanağı standart formunda yer alan 2 numaralı dipnottaki “Şartnamede” ibaresi

“ön yeterlik/idari şartname ve teknik şartnamede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.2/Y numaralı Anahtar

Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu, KİK015.3/Y numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu ve

KİK015.4/Y numaralı Karma Teklif Mektubu standart formlarının 2 nci maddelerinin sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak

sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu du-

rumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokü-

manında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan standart formlardan KİK029.1/Y

Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) ile KİK029.2/Y Devam Eden İşler

İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) formlarına (18) numaralı satır olarak “İlk sözleşme be-

delinin tamamlandığı tarih” ifadesi eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül etti-

rilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen

Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin, Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında

İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin, Ek-4’te

yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak

Tip İdari Şartnamenin,  Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bent-

lerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

ve Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pa-

zarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci mad-

delerinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen

Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
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“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-

rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin

sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen

Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (b), (c)  Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-

nacak Tip İdari Şartname ile Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a),

(d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari

Şartnamesine aşağıdaki 7.5.4 üncü madde eklenmiştir.

“7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen bel-

geler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.10.1 inci

maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-

rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin

sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’de yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesine

aşağıdaki (h) bendi eklenmiş; 7.4.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belge-

ler.”

“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-

rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin

sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’de yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-

nacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-

rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin

sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uy-

gulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
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“İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-

rinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin

sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya ya-

zılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte

olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 1/1/2018 tarihinde, diğer maddeleri

ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 8/9/2009 27343

3- 4/3/2010 27511

4- 2/4/2010 27540

5- 26/6/2010 27623

6- 16/3/2011 27876

7- 16/7/2011 27996

8- 30/7/2011 28010

9- 2/10/2011 28072

10- 13/8/2012 28383

11- 13/4/2013 28617

12- 24/9/2013 28775

13- 28/11/2013 28835

14- 7/6/2014 29023

15- 12/6/2015 29384

16- 27/6/2015 29399

17- 27/4/2016 29696

18- 29/11/2016 29903
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 28/12/2016

KARAR NO : 2016/97

KONU : Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri  

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 27/06/2016 tarihli ve 4746 sayılı yazısına

istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına

alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller

tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 28/04/2016 tarihinde yapılan ihale

sonucunda; 

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri

ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların,

• 324.100.000 (Üçyüzyirmidörtmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi ve-

ren Bereket Enerji Üretim A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine,

Bereket Enerji Üretim A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 323.900.000 (Üçyüzyirmiüçmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi ve-

ren Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının

verilmesine, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedil-

mesine,

• 312.425.000 (Üçyüzonikimilyondörtyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü tek-

lifi veren Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde

işletme hakkının verilmesine, Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına, 

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere

Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başvuru

teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneğinin

Ekler kısmında yer alan Not başlığı altına “3- İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yö-

nelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin

belge eklenmesi zorunludur.” açıklaması eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan İtirazen  Şikayet Başvuru Dilekçesi

Örneğinin Ekler kısmının Temsile Yetkili Olunduğuna Dair Belgeler başlıklı bölümünün (a)

alt başlığına “4- Başvurunun ortak girişim tarafından yapılması halinde: Ortak girişim beyan-

namesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da noter onaylı sureti, özel ortak tarafından

yapılan başvurularda ise ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belge” açıklaması,

(b) alt başlığına ise “3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda

bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat

ya da noter tarafından onaylı sureti” açıklaması ile “4- Başvurunun ortak girişim tarafından

yapılması halinde: Ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da

noter onaylı sureti, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ise ayrıca özel ortağa temsil yet-

kisi verildiğine ilişkin belge” açıklaması eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idareye veya

Kuruma yapılmış başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre so-

nuçlandırılır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2009 27124
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/7/2010 27644
2- 3/5/2011 27923
3- 24/9/2013 28775
4- 7/6/2014 29023
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Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Genel Tebliğinin 8.1.1, 8.1.2 ve 8.1.3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
8.1.4 ve 8.1.5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“8.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası
üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin
sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

8.1.2. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce sunul-
ması gereken belgelerden, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapı-
labilenler için de belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

8.1.3. Aday veya isteklilerce 8.1.1 ve 8.1.2 nci maddeler kapsamında sunulan belgelere
ilişkin olarak gerekli görülmesi durumunda, ihale komisyonu veya idare, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından gerekli belge ve bilgileri is-
teyebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“8.5. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddesinde,
yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin “apostil tasdik şerhi” taşıması, “apostil tasdik şerhi”
taşımayan belgelerin ise o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sıra-
sıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından
tasdik edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu kapsama giren belgelerin; düzenlendiği ülkedeki
yetkili diğer mercilerce belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sı-
fatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teselsülen
tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin veya o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konso-
losluğu tasdikinin ya da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdikinin bir önceki merciye
ilişkin olması halinde de usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 16.5.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers,
LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve
toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları,
toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına
esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu
farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tara-
fından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç,
isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16.8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde,
tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şart-
nameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan bel-
geler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde
ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numune-
nin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 28.3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“28.4. Haklarında kamu davası açılanlar sicilinden terkin işlemleri
Sicilden terkin işlemlerine ilişkin değerlendirme yapılabilmesi için mahkeme kararının

aslı veya onaylanmış suretinin veyahut hükmün verildiği duruşma tutanağının onaylanmış su-
retinin Kuruma sunulması gerekmektedir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 41.4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 45.1.1 inci maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 37 nci

maddesi uyarınca” ibaresi “4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif
mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan” olarak değiştirilmiş; 45.1.1.4 üncü mad-
deden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde, 45.1.13.13 üncü maddeden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiş; 45.1.17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun
36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan
isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.”

“45.1.13.14. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il
bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul
edilmeyecektir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 54.2 nci maddesinin (a) bendinde yer alan “mesleki faali-
yetini sürdürdüğünü ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 62 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Madde 62/A - Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi
62/A.1. İhale ilanında ve dokümanında, verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yak-

laşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi
halinde isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen mal alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin
değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

62/A.1.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda isteklilerin
yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı un-
surları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için
isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir. İstekliler, aşırı düşük
olarak tespit edilen tekliflerini, bu Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve
aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde belirtilen yöntemlerle
açıklayabilirler.

62/A.1.2. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede açıklamaları yeterli gö-
rülmeyen veya süresi içerisinde yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 79.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.
79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık ma-

liyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.
79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;
SD: Sınır değeri,
YM: Yaklaşık maliyeti,
n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu an-

laşılan isteklilerin teklif sayısını,
T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uy-

gun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini,
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R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak
üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum
tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 79.2.2.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal

ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri
veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle ya-
pılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında
(ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 79.2.2.6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklen-
miştir.
“Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale
tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 79.2.6 ncı maddesindeki “ana çiğ girdi” ibareleri “ana gir-
di” olarak değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; son
fıkrasındaki “ana çiğ girdi” ibaresi “kırmızı et; beyaz et; balık; kuru gıdalar (pirinç, bulgur, no-
hut, mercimek, kuru fasulye gibi); sebze; meyve” şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Bu maddede yer alan ana girdi ibaresi kapsamında, kırmızı et; beyaz et; balık; işlenmiş et
ürünleri (sucuk, salam, sosis, kavurma gibi); kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek,
kuru fasulye gibi); sebze; meyve; toz şeker, süt; yoğurt, ayran; yağ ürünleri (ayçiçek yağı, zey-
tinyağı, tereyağı) kahvaltı malzemeleri (peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal gibi); pet su, ekmek
açıklama yapılacak unsurlar olarak dikkate alınır. İdarenin ihale dokümanında bu girdilerin dı-
şında ana girdi niteliğinde malzeme içeren yemek öğünü düzenlemesi durumunda aşırı düşük
teklif açıklama yazısında açıklama istenecek unsurlar arasında bu malzemelerin de belirtilmesi
zorunludur.”

“Malzemeli yemek alımı ihalelerinde sadece iki haftalık örnek menüdeki ana girdiler
ve işçilik giderleri dikkate alınarak açıklama yapılmalıdır. İsteklilerin örnek menüdeki girdiler
ve işçilik gideri kullanılarak teklif ettikleri birim fiyatı açıklamaları gerekmekte olup toplam
miktar ve tutar açıklaması yapılmayacaktır. Örneğin normal kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün,
normal yemek ve diyet yemek gibi birim fiyatları içeren bir ihalede, isteklilerin teklif ettikleri
birim fiyatı; örnek menüyü ve bu menünün üretimi için gerekli işçilik tutarını kullanarak tevsik
etmeleri durumunda açıklama uygun kabul edilecektir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 79.2.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il ba-
zında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edil-
meyecektir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 79.3.4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklen-
miştir.
“Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bu-
lunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim
oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.”
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MADDE 16 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-H.4 numaralı formda yer alan “Miktar

ve Birimi” ibaresi ile 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış; aynı formda yer alan “ana çiğ

girdi” ibareleri “ana girdi” olarak; “AÇG” kısaltması “AG” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı

olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan

Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 18 – Bu Tebliğin 10 uncu maddesi 1/2/2017 tarihinde; diğer maddeleri yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2009 27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 30/7/2010 27657

3- 29/12/2010 27800 (6. Mükerrer)

4- 9/2/2011 27841

5- 20/4/2011 27911

6- 20/8/2011 28031

7- 15/7/2012 28354

8- 13/8/2012 28383

9- 13/4/2013 28617

10- 23/8/2013 28744

11- 24/9/2013 28775

12- 28/11/2013 28835

13- 25/12/2013 28862

14- 7/6/2014 29023

15- 16/8/2014 29090

16- 25/10/2014 29156

17- 12/6/2015 29384

18- 27/6/2015 29399

19- 28/7/2015 29428

20- 27/4/2016 29696

21- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

22- 29/11/2016 29903
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İLKE KARARLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Toplantı Tarihi ve Sayısı :05.01.2017 -31 Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve Sayısı :05.01.2017-98 ANKARA

DOĞAL SİT ALANLARINDA RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALLERİ (RES) 
İLKE KARARI

Doğal sit alanlarında yapılacak RES projelerine ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Böl-
ge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde 688 sayılı ilke kararında belirtil-
meyen hususlarda, bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez
Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Doğal sit alanlarında Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve
Esaslara Dair Yönetmelikte tanımlanan kategorilere göre;

A) Kesin Korunacak Hassas Alanlarda, RES projelerine izin verilmeyeceğine, 
Ancak; 
- Mevcut tesislerin izin süresince faaliyetlerinin devam edebileceğine,
- Bu tesislerde yeni türbin eklenerek veya alan değiştirilerek kapasite artışına gidile-

meyeceğine,
Aşağıda içeriği belirtilen bilimsel raporun hazırlanması ve Bölge Komisyonunca uygun

bulunması halinde, 
- Türbin kapasitesinin artırılabileceğine ve/veya izin süresinin uzatılabileceğine,
- Koruma amaçlı imar planı onayı yapılmış fakat statü değişikliği nedeni ile bu alanlarda

kalan yatırımların devam edebileceğine, 
Bilimsel Rapor;
1. Alanı gösterir uydu görüntüleri, harita, koordinat, görsel veriler ve mevcut koruma

statüleri gibi alanın genel özellikleri,
2. Alanın floristik özellikleri,
3. Memeli ve kuşlar açısından alanın faunistik özellikleri,
4. Alanın jeolojik, hidrojeolojik özellikleri,
5. Alana olası etkilerin değerlendirildiği kanaat ve önerileri içerir. 
Rapor en az doktora düzeyinde; bitki sistematiği uzmanı, mamalog, ornitolog, ekolog

ile jeolog veya hidrojeologdan oluşan en az 5 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanmalı, en
az bir arazi çalışması yapıldığı tutanak ve görsellerle belgelendirilmelidir. Alanın özelliğine
göre gerek görülmesi halinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Kurum görüşleri alınmalıdır.

B) Nitelikli Doğal Koruma Alanları ile Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım
Alanlarında;

1-a) Mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam edebileceğine,
b) Koruma amaçlı imar planı onaylanmış projelerin devam edebileceğine,
2-a) Yeni tesis taleplerinde rüzgâr türbinlerinin kesin korunacak hassas alanlara en az

300 metre mesafede olması,
b) Kuş göç yollarından en az 300 m uzaklıkta olması ve bu alanlarda rüzgâr türbinlerine

otomatik durdurucu radar sistemlerinin kurulması, koşullarıyla tescile esas ekolojik temelli bi-
limsel araştırma raporları, alana ilişkin alınmış komisyon kararları ve ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca
değerlendirilebileceğine,

Oy birliğiyle karar verildi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Toplantı Tarihi ve Sayısı :05.01.2017 -31 Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve Sayısı :05.01.2017-99 ANKARA

Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı
Doğal Sit Alanlarının güncel durumu, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İliş-

kin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda, ardışık 4 mevsim yapılan Ekolojik Te-
melli Bilimsel Araştırma Projeleri sonucunda ortaya çıkan raporlarla belirlenmekte ve kesin
korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü
kullanım alanları olarak yeniden tescil edilmektedir. Bu çerçevede Korunan Alanların Tespit,
Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te belirtilmeyen hususlara açıklık
getirilmesi amacıyla ilke kararı almak zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

A-Kesin Korunacak Hassas Alanlar: Kaynak değerlerinin korunması için; alan kul-
lanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin en-
gellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak
korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı
getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.

1. Flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiç-
bir eylemde bulunulmayacağına,

2. Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;
a. Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda,

teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve or-
man yangın yolu yapılabileceğine,

b. Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapıların yapılabileceğine,
c. Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım

ve onarımlarının yapılabileceğine,
ç. Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetlerinin yapılabileceğine,
B- Nitelikli Doğal Koruma Alanları: Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, mo-

dern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim
olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kul-
lanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su,
deniz alanlarıdır. 

1. Yangın için gerekli koruma önlemlerinin ilgili kuruluşlarca alınmasına,
2. Taş, toprak, kum alınmamasına; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden gibi ocakların

açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine;
ancak sit kararı ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın sorumlular tarafından
rehabilite edilerek yasal süresi içinde işlerin tasfiyesine,

3. Bu alanların  korunmasını  sağlamak  amacına yönelik,  her  türlü  bilgi verici uyarı
levhalarının konulmasına, bu alanlardaki koruma önlemlerinin ilgili kuruluş ve yerel yönetim-
lerce alınmasına,

4. Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;
a. Kesin Korunacak Hassas Alanlardaki faaliyetlerin yapılabileceğine, 
b. Balıkçı barınağı, bekçi kulübesi ve ahşap iskele yapılabileceğine,
c. Zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetleri olan telefon hattı, GSM baz istas-

yonu, teleferik, telesiyej gibi uygulamalarının yapılabileceğine,
ç. Doğal kaynak suyunun isalesine ve jeotermal kaynak suyunun sondaj ve isalesine

yönelik uygulamaların ilgili Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda yapılabileceğine,
d. Kar ve rüzgâr devrikleri, doğal afetlerden etkilenmiş, hastalanmış veya kıymet ağacı

olmayan ağaçların bakımının yapılabileceğine veya kaldırılabileceğine, 
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e. Ormanların bakımı ve doğal dengenin korunmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum-
dan alınacak teknik rapor doğrultusunda ağaç kesimine ve yöresel türlerin dikimine izin veri-
lebileceğine,

f. Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluş-
larının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetlerin sürdürülebilece-
ğine,

C- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları: Kesin korunacak hassas
alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma bölgeleri ile bütünlük gös-
teren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faa-
liyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.

1. Toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı gibi maddelerin dökülmeyeceğine,
2. Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;
a. Kesin Korunacak Hassas Alanlar ile Nitelikli Doğal Koruma Alanlarındaki faaliyet-

lerin yapılabileceğine,
b. Örtü altı tarım, kültür balıkçılığı ve entegre tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ya-

pılabileceğine,
c. Katı atık düzenli depolama tesisi, atık su arıtma tesisi, yat çekek yeri, akaryakıt is-

tasyonu gibi uygulamaların yapılabileceğine, 
ç. Üst ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi tesislerinin yapılabileceğine,
d. Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden ve benzeri malzeme

alınabileceğine, bu amaçla ocak açılabileceğine,
D- Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönet-

melik ve İlke Kararlarına aykırı olmamak ve Çevre Düzeni Planında belirtilen şartları aşmamak
kaydıyla; 

Çevre Düzeni Planlarında yerleşme ve gelişme alanları dışında kalan alanlarda, alt öl-
çekli imar planı yapılmaksızın yapılabileceği belirtilen kullanımlara, alanın özelliği göz önüne
alınarak, koruma amaçlı imar planına ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları
belirlenmesine gerek olmaksızın Çevre Düzeni Planı hükümleri doğrultusunda Tabiat Varlık-
larını Koruma Bölge Komisyonunca izin verilebileceğine oy birliği ile karar verildi.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Toplantı Tarihi ve Sayısı :05.01.2017 -31 Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve Sayısı :05.01.2017-100 ANKARA

DOĞAL SİT ALANLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES)
İLKE KARARI

Doğal sit alanlarında yapılacak GES projelerine ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Böl-
ge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma
bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuş-
tur. 

A) 1. Derece Doğal Sit Alanları, Kesin Korunacak Hassas Alanlar ve Nitelikli Doğal
Koruma Alanlarında GES projelerine izin verilmeyeceğine,

B) 2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma
ve Kontrollü Kullanım Alanlarında;  

- GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre
mesafede olması,  

- Mevcut ve yapılacak GES projeleri toplam alanının, Doğal Sit Alanının yüzde 10 unu
geçmemesi,

koşullarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebileceğine,  

Oy birliğiyle karar verildi.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/373 
Karar No : 2012/231 

Karar Tarihi : 18.12.2012 

Suç Tarihi : 06.09.2010 

Üste fiilen taarruz suçundan sanık 63814120432 T.C. Kimlik Numaralı, Mustafa ve 
Hanım oğlu, 01.01.1989 Varto doğumlu, Muş Varto Leylek Mah./köy. nüfusuna kayıtlı, terhisli 

Dz.Mhf.Onb. Serhan BİNGÖL hakkında, mahkememizin 2012/373-231 Esas ve Karar sayılı 

hükmü ile Askeri Ceza Kanununun 91/1 (az vahim hal cümlesi), Türk Ceza Kanununun 29, Türk 
Ceza Kanununun 62. maddeleri uyarınca BİR AY YEDİ GÜN HAPİS cezası ile 

cezalandırılmasına, 22.10.2010-21.12.2010 tarihleri arasında tutuklu kaldığı sürenin Türk Ceza 

Kanununun 63. maddesi gereğince cezasından İNDİRİLMESİNE, sanığın tutuklu kaldığı süre 

verilen cezadan fazla olduğundan Ceza Muhakemesi Kanununun 141. maddesi gereğince 
DEVLETTEN TAZMİNAT İSTEME HAKKININ BULUNDUĞUNA temyiz yolu açık olmak 

üzere karar verilmiş olup, hüküm bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle sanığa tebliğ 

edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. Aynı 
Kanunun 31. maddesi uyarınca ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacaktır. İş bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden 

itibaren yedi gün içerisinde, adli ve askeri mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle bir 
dilekçe ile başvurmak suretiyle, askeri savcı ve komutanın yedi gün içerisinde temyiz yoluna 

başvurma hakları saklıdır. 11299 

————— 

Esas No : 2013/314 
Karar No : 2015/31 

Karar Tarihi : 30.01.2015 

Suç Tarihi : 28.08.2012 
Askeri Mahkememizin 2013/314 Esas 2015/31 Karar sayılı hükmü ile,          

26506940596 T.C. Kimlik Numaralı, Alayi ve Cevahir oğlu, 02.03.1972 Başkale doğumlu, Van 

Merkez Çitören Köyü nüfusuna kayıtlı, terhisli P.Er İbrahim YILMAZ'ın; 1) İşlediği iddia olunan 

üste hakaret suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşıldığından CMK nun 
223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE; 2) İşlediği iddia olunan üste fiilen 

taarruz suçu yönünden kastının bulunmadığı anlaşıldığından CMK nun 223/2-c maddesi 

gereğince müsnet suçtan BERAATİNE temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, hüküm 
bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 

28 ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. Aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. İş bu karara karşı 353 sayılı 
Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, adli ve 

askeri mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle bir dilekçe ile başvurmak suretiyle, askeri 

savcı ve komutanın yedi gün içerisinde temyiz yoluna başvurma hakları saklıdır. 

 11300 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
 GAZİANTEP 
Es-K No: 2014/254 Esas, 2016/380 Karar, K. Tarihi: 15.08.2016 sanık Seçkin ÇAY, 

Refik ve Servet oğlu, 1987 doğumlu, ADANA/SEYHAN İlçesi Dağlıoğlu Mah. nüfusuna kayıtlı 
olup TC KİMLİK NO: 19819094292 Halen: GÜMÜŞHACIKÖY Açıkcezaevinde hükümlü iken 
firari, Suç: Firar Suç tarihleri: 26.01.2014-13.02.2014 K. Maddesi: ASCK'nın 66/1-a, TCK'nın 62, 
50 ve 52'inci maddesi Verilen ceza: ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASIYLA 
CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara karşı 5'inci Zırhlı 
Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 
Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 
dilekçe vermek suretiyle yine 353 sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi uyarınca Kanun yoluna 
başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da incelenmek üzere temyiz 
olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 11358 

————— 
Es-K No: 2015/175 Esas, 2016/471 Karar, K. Tarihi: 25.10.2016 sanık İsmail DUMAN, 

Mustafa ve Şemsi oğlu, 1983 doğumlu, BALIKESİR/GÖMEÇ İlçesi Ulubeyler Köyü nüfusuna 
kayıtlı olup TC KİMLİK NO: 25000316456 Halen: BALIKESİR L Tipi Kapalı cezaevinde bir 
başka suçtan hükümlü iken firari, Suç: İzin Tecavüzü Suç tarihleri: 13.04.2006-27.06.2006         
K. Maddesi: ASCK'nın 66/1- b, TCK'nın 62 50 ve 52'inci maddeleri Verilen ceza: SANIĞIN 
NETİCETEN ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA 
karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara karşı 5'inci Zırhlı 
Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 
Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 
dilekçe vermek suretiyle yine 353 sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi uyarınca Kanun yoluna 
başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da incelenmek üzere temyiz 
olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 11476 

————— 
Es-K No: 2016/427 Esas, 2016/486 Karar, K. Tarihi: 09.11.2016 sanık Osman ELMAS, 

Bayram ve Kamer oğlu, 1977 doğumlu, KIRŞEHİR/MERKEZ İlçesi Yağmurlu Büyükoba Mah. 
nüfusuna kayıtlı olup TC KİMLİK NO: 54088237490 Halen: Aşıkpaşa Mah. Medrese Sok No: 19 
MERKEZ/KIRŞEHİR, Suç: Firar Suç tarihleri: 14.09.2000-08.10.2000 K. Maddesi: CMK'nın 
231/10'uncu maddesi Verilen ceza: KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara karşı 5'inci Zırhlı 
Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 
Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 
dilekçe vermek suretiyle yine 353 sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi uyarınca Kanun yoluna 
başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da incelenmek üzere temyiz 
olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 11357 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ): 
“İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir 

Paylaşım İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı 
Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” (Değişik: 27/02/2007 - 26447 R.G. /10. md.) 26. 
maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası 

Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı 
Küçükçekmece / İSTANBUL 

b) Telefon numarası : (212) 495 40 40 
c) Faks numarası : (212) 495 12 95 
2 - İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin; 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi 791 

Ada 2 Parseldeki 20.776,34 m2 Yüzölçümlü Taşınmazın 
Satışı ve Transfer Merkezi Alanında Zemin Altı 4 katlı 
16.000 m2 Kapalı Otopark Yapılması 

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 900 takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı 

Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 34307 Halkalı - 
Küçükçekmece / İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 15.02.2017 - 11:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 
alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 
dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

4.1.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair birinci 
oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

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

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
19.750.000 TL’ den (OndokuzmilyonyediyüzellibinTürkLirası) az olmamak üzere istekli 

tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi 
kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri;  

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun 35.000.000 TL’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarın 25.000.000 TL’den az 
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 
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Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) 

verilmesi zorunludur. 

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında kaba ince olarak bitirdikleri en 

az 30.000 m² bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Dinlenme Tesisleri, Kültür Eğlence, 

konut, fabrika, vb. inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme ile 

belgelendirilecektir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin 

yukarıda belirtilen değerin %70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak 

zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (%100) 

karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Yapı kullanma izin belgeleri kabul 

edilmeyecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına 

ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. 

Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (BeşyüzTürk Lirası) 

karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Hizmet Binası 

adresinden satın alınabilir.  

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

(TOKİ) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 (Kanuni Sultan 

Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim 

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

8 - Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin 

(ASKSTG)’nin %2’sidir. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (ASKSTG)’nin %4’ üdür. 

Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir. 

9 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 

olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11 - İhale dosyasını İdare’ den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 

08/02/2017 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. Sorular 

ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek 

“Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün 

önce tüm isteklilere İdare tarafından bildirilecektir. 506/1-1 
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PVC SONDAJ TEÇHİZ BORUSU SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı 

Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - Teşekkülün; 
a) Adres : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82/0 344 524 22 80 
c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın 
 

a) Niteliği ve Türü Miktarı İhale Kayıt No Dosya No 
Şartname 

Bedeli İhale Tarihi

1 
3 Kalem PVC 
Sondaj Teçhiz 
Borusu Alımı 

3 kalem 2017-27365 
TER-AEL-
2017-0015 

200,00-TL 23/02/2017

 
b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 
c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise 

istekliler belirtecektir 
d) İhale usulü : Açık İhale Usulü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu. 
b) Tarihi ve Saati : 23/02/2017, Saat: 14:00 
c) İhale Dokümanlarının 
    Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü 
4.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 
olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 
bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80) 
Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 
Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 
9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 
 603/1-1 
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TAŞINMAZ (ARSA) 10 YIL SÜRELİ İHALE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Fethiye Belediye Başkanlığından: 

1 - Belediye Meclisimizin 06/05/2016 tarih 71 sayılı kararı gereği mülkiyeti Belediyemize 

ait Ölüdeniz Mahallesi, 022-4d pafta 672 ada 6 parselde kayıtlı 7.333,19 m2’lik taşınmaz (arsa) 

10 yıl süreli ihale ile kiraya verilecektir. 

Gayrimenkulün niteliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda; 

Taşınmaza ait tapu kaydının tetkikinde; ana taşınmazın niteliğinin zeytinlik olduğu, 

beyanlar bölümünde; 2 adet eski eser, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseli olduğu, 

taşınmazın 16,11 m2 kısmının orman sınırı içinde kaldığı, malikin tam hisse ile Fethiye Belediyesi 

olduğu; 

İmar durum belgesine göre; İmar planındaki yerinin orman alanı olduğu, Fethiye- Göcek 

Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında doğal sit alanında kaldığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Bakanlık 

Makamının 15.11.2016 tarih ve 11745 sayılı olurları ile onaylanan ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 

19.07.2016 tarihinde askıya çıkartılan Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı Hükümleri “ ve 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin geçerli 

olduğu, 

Taşınmazın bulunduğu bölgenin 21/11/1984 tarihli ve 18582 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 08/11/1984 tarihli ve 84/8734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Muğla-Ölüdeniz, 

Belceğiz, Kıdırak Turizm Merkezi olarak ilan edildiği, 

Söz konusu taşınmaz deniz kıyısında kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 m.’lik sahil şeridi 

sınırları içinde kaldığından, 3621 Sayılı Kıyı Kanunun 8.maddesi ile Kıyı Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 12. ve 17. maddelerine göre söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan hiçbir uygulamaya izin verilmemesi nedeniyle, 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlatılıp onaylatılması, onaylanan plana 

göre parselin imar parseli haline getirilebilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 18.maddesine göre 

uygulama yapılması gerektiği tespit edilmiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz üzerinde plan yapımı ve değişiklikleri ile 

yapılaşma için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma 

Kurulundan, (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğünden) ve diğer Kurum ve Kuruluşlardan uygun görüş ve izinlerin alınması 

gerekmektedir. 

Söz konusu taşınmaz üzerinde faaliyette bulunulabilmesi için gerekli olan prosedürlerin 

takibi ve izinlerin alınmasına yönelik işlemlerin kiracı tarafından yerine getirilmesi şartıyla ihale 

neticesinde kiraya verilecektir. 

2 - İhale 07/02/2017 salı günü saat 14:00’de Fethiye Belediyesi Encümen Salonunda; 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif suretiyle Encümen 

huzurunda (İhale Komisyonu) yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili Şartname ve eki İmar Durum Belgesi mesai saatleri içinde, Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. 

4 - Kiralanan taşınmazın Aylık Muhammen bedeli 17.104,23-TL + KDV, 10 yıllık 

Muhammen bedeli 2.052.507,60-TL + KDV olup geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen bedel 

üzerinden %3 nispetinde 61.575,23-TL’dir. 
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5 - İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, İhale Şartnamesinin 8. Maddesinde göre 
hazırladıkları Tekliflerini 07.02.2017 Salı günü saat 13:50’ye kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahakkuk Servisine vermeleri 
gerekmektedir. 

6 - İsteklilerden istenecek olan belgeler, 
A - Gerçek Kişiler: 
6.1. Nüfus Kayıt Örneği, 
6.2. Oda Belgesi (Ticaret ve Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair 

belge) 
6.3. İmza Beyannamesi, (Noter Onaylı) 
6.4. Sabıka Kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Adli Sicil Kaydı olması halinde 

açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı yada yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. İhalelere 
katılmaya engel sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi sonradan herhangi bir 
ihtara gerek kalmadan ihale/ sözleşme iptal edilecektir.) 

6.5. İkametgâh Belgesi, (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Nüfus Kayıt Örneğinde 
adres bulunması durumunda ayrıca ikametgâh belgesi verilmesine gerek yoktur.) 

6.6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge, (İlan 
tarihinden sonra alınmış olmalıdır.) 

6.7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu. 
6.8. Tebligat için adres beyanı. 
6.9. Vekil var ise vekâletname/ vekilin imza beyannamesi (Noter Onaylı) ve sabıka kaydı 

(Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını 
gösteren Mahkeme Kararı yada yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. İhalelere katılmaya engel 
sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi sonradan herhangi bir ihtara gerek 
kalmadan ihale/ sözleşme iptal edilecektir.) 

6.10. Şartname satın alındığına dair makbuz. 
NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. 
B - Tüzel Kişiler: 
6.1. Oda Belgesi (Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) 
6.2. İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, 
6.3. Sabıka Kaydı (Son 1 ay içinde almış olmalıdır. Limited Şirketlerde şirket 

müdürlerine, Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait sabıka kaydı. Adli sicil kaydı 
olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı yada yazısı sabıka kaydı ekinde 
bulunacaktır. İhalelere katılmaya engel sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi 
sonradan herhangi bir ihtara gerek kalmadan ihale/sözleşme iptal edilecektir.) 

6.4. Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil 
Gazetesi, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri. 

6.5. Tebligat için adres beyanı. 
6.6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge, (İlan 

tarihinden sonra alınmış olmalıdır.) 
6.7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu. 
6.8. Vekil var ise vekâletname/ vekilin imza beyannamesi (Noter Onaylı) ve sabıka kaydı 

(Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Adli sicil kaydı olması halinde açıklamasını 
gösteren Mahkeme Kararı yada yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. İhalelere katılmaya engel 
sabıka kaydı bulunanlar ihaleyi kazanmış olsalar dahi sonradan herhangi bir ihtara gerek 
kalmadan ihale/ sözleşme iptal edilecektir.) 
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6.9. Şartname satın alındığına dair makbuz. 
6.10. Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter 

onaylı Ortaklık Yetki Belgesi. Ortak girişim olması halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır. 

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. 
Ortak Belgeler: 
İsteklinin, taahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış 

kredisi veya asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır. 
Ortak girişimlerde pilot firmaya ait nakit veya teminat mektubu kredi miktarları tam 

olarak, ortak firmalara ait kredi miktarları ise % 50 oranında değerlendirilir. 
İsteklinin veya ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, yurtiçi satışlar ve yurtdışı satışları toplamının 
210.000,00-TL olması ve bu durumu belgeleyecek gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış olması zorunludur. 

7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun 
sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İlan olunur. 644/1-1 
—— • —— 

500 GR. HEDİYELİK RİZE ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan, 

500.000 Adet 500 Gr. Hediyelik Rize Çayı Kutu İskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.02.2017 günü saat 14:30'a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 508/1-1 
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1500 TON SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 1500 ton sülfürik asit AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu 

ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0 272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0 272 612 6662 / 9352 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 08 Şubat 2017 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 598/1-1 

—— • —— 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık hizmeti kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ 

İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16.02.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17.02.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 682/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

 

İl/İlçe Mahalle/Sokak Ada/Parsel Alan 

Belediye 

Payı 

Belediye 

Payına 

Düşen Alan 

Parselin 

Muhdesat 

Bilgisi 

İstanbul 

/Gaziosmanpaşa 

Merkez/ 

Hastane Sokak 
1943/5 725,00 m² Tam 1/1 Yok 

 

1 - Niteliği : Merkez Mahallesi, Hastane Sokak, Hüdaverdi Sokak 

ve Hacı Hasan Sokaklara cepheli boş arsa. 

2 - İmar Durumu : Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesi 1943 Ada  

5 Parsel 07.08.2006/12.12.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli 

Tem Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında 

(UİP-6963) Yönetim Merkezi Sosyal Kültürel Tesisi 

alanında kalmakta olup ancak, 18.03.2016 t.t.'li NİP-

4380,22 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Planında Özel Sosyal Altyapı (Özel Sağlık 

Tesisi Yer Alabilir) alanına alınmıştır. 

3 - Tahmin Edilen Bedel : 8.700.000,00-TL 

4 - Geçici Teminat :    870.000,00-TL 

5 - Şartname Bedeli :        1.500,00-TL 

6 - İhale Tarihi ve Saati : 14 ŞUBAT 2017 Saat: 14:30 

7 - İhaleye Son Teklif Verme Saati : 14:30 

8 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı 

Belediye Encümen Salonu Gaziosmanpaşa/ 

İSTANBUL 

9 - İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi 

gereği Kapalı Zarf Usulü 

10 - İhale Şartnamesi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. 

Ayrıca ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünde görülebilir. 

11 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir. 

11/1 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda 

istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur. 
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11/2 - Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir) 

a) Teklif Mektubunu havi iç zarf 

b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, 

tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,  

c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,  

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

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve 

kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 

ve imza sirküsü, 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz 

aslını sunmak, 

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge 

h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir 

sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum 

şeklinde imzalanması, 

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 

odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 

belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen 

belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 

kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır. 

12 - İhaleye katılabilmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar 

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7.kat) sıra numaralı 

alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler, 

postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

14 - İş bu ilan 25.01.2017 tarihinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu 

ile 5. kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan 

indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde 

kaldırılacaktır. 

İlan olunur. 602/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Melikgazi Belediye Başkanlığından: 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesinde geçici 4.adada 2 blok olmak üzere:   

1 blok 48 adet 168 m² brüt alanlı daire ve 4 adet toplamda 338,97 m² dükkan inşaatı ile 1 blok 

24+48=72 daire (95-115 m² brüt alanlı) daire ve 2 adet toplamda 208,97 m² dükkan inşaatı 

yapılması işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile 

ihaleye çıkartılmıştır. 

İli : Kayseri 

İlçesi : Melikgazi 

Semti : Küçükali 

Pafta Ada/Parsel : Geçici 4. ada 

1 - İhale 14.02.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci 

Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 13.983.054,18 TL. dır. 

(Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır) 

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

A - Kanuni ikametgahı olması, 

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

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

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 
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G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

Ekonomik kriterler; 

H - İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür. 

I - İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 

mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu 

I - İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler 

İ - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi. 

J - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye 

ibraz edilmesi. 

İş deneyim belgeleri; 

K - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında 

denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, 

ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan den az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

L - Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden 

istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden 

alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

M - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği 

Mimarlık t́ır. Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis 

veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da 

mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. 

N - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 
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Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde 

bulundurmak zorundadır. 
 

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 

1 

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR 

İNŞAAT TEKNİKERİ 

  

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına 

göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 
 

1- (Mesleki unvan) için TL/Gün 

 MÜHENDİS & MİMAR  

TEKNİKER 

200 

100 

 

ceza uygulanır. 

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm 

Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi 

şarttır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inşaatlar üzerinden tapu 

devirleri şu şekilde yapılacaktır. 

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır. 

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar 

kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 

sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır. 

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır. 

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır. 

• Bloklar 36 ayda tamamlanacaktır. 

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre 

verilmeyecektir. 

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare 

tarafından yapılacaktır. 605/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

DUYURU 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 
 

SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

(TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 
BEDELİ (TL) 

SON 
TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

1 

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim 
Mahallesi, 2028 ada, 2 no.lu 
parseldeki 2.024,88 m2 yüzölçümlü 
Ticaret Alanı imarlı taşınmaz 

200.000 750 28.02.2017 

2 

Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Kurtuluş 
Mahallesi, 962 ada, 119 no.lu 
parseldeki 1.851,57 m2 yüzölçümlü 
Ticaret + Konut Alanı imarlı taşınmaz 
üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün 
halinde 

100.000 500 28.02.2017 

3 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk 
Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki 
5.387,13 m² yüzölçümlü arsa 
üzerindeki 124/5387 arsa paylı, A 
Blok, zemin kat, 1 ve 2 bağımsız 
bölüm no.lu meskenler  

5.000 200 28.02.2017 

4 

Giresun ili, Eynesil ilçesi, Gümüşçay 
Mahallesi, 165 ada, 8 no.lu parseldeki 
700,25 m² yüzölçümlü Konut Alanı 
imarlı taşınmaz 

10.000 200 28.02.2017 

5 

İstanbul ili, Esenler ilçesi, Esenler 
Mahallesi, 5544 no.lu parseldeki 70,00 
m2 yüzölçümlü Ticaret + Hizmet + 
Konut ve Meydan Alanı imarlı 
taşınmaz 

70.000 500 28.02.2017 

6 

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Birgi köyü, 
2796 no.lu parseldeki 3.000,00 m² 
yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 
muhdesatı ile birlikte 

2.000 100 28.02.2017 

7 

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu 
ilçesi, Yenişehir Mahallesi, 604 ada, 
27 no.lu parseldeki 15.206,51 m² 
yüzölçümlü resmi kurum alanı imarlı 
arsa vasıflı (üzerindeki binalarıyla 
birlikte bir bütün halinde) taşınmaz 

200.000 750 28.02.2017 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

8 

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez 

Mahallesi, 918 ada, 3 no.lu parseldeki 

2.301,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 

1.210/2.301 oranındaki hissesinin 

Karma Kullanım (konut + ticaret) 

Alanı imarlı taşınmaz 

30.000 300 28.02.2017 

9 

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç 

köyü, 156 ada, 1 no.lu parseldeki 

10.735,07 m² yüzölçümlü Konut Alanı 

imarlı taşınmaz 

20.000 250 28.02.2017 

10 

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç 

köyü, 221 ada, 1 no.lu parseldeki 

17.409,65 m² yüzölçümlü Konut Alanı 

imarlı taşınmaz 

30.000 300 28.02.2017 

 
1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 
suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 
3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Holdingin aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim 
edilmesi zorunludur. 

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 
Şartnamesi; Holdingimizin; T.C. Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde ki TR 6300 0150 
0158 0072 9272 1775 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine 
girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak 
olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden 
birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin 
edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez. 

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Holding, ihaleleri yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA 
Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 309 06 95- 311 84 92 

www.sumerholding.gov.tr 
 674/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar sayılı 

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin (6749 
sayılı Kanun ile kanunlaşan) 2. maddesinin 3. fıkrası gereği “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu 
tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı 
belirlenen 14 vakıf Başbakan Yardımcılığı Makamının 29/09/2016 tarih ve 518 sayılı oluru ile 
kapatılmış ve 01/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Aşağıda belirtilen Mehtap Eğitim Vakfı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisak 
ve irtibatının olmadığı anlaşıldığından Başbakan Yardımcılığı Makamının 24/01/2017 tarih ve 41 
sayılı oluru ile 01/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen vakıf listesinin      
7. sırasından çıkartılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 

VAKIF ADI 
MERKEZİ 
SİCİL NO 

TESCİL 
TARİHİ İL 

VERGİ KİMLİK 
NUMARASI 

MEHTAP EĞİTİM VAKFI 5452 05.07.2011 İSTANBUL 6140554233 
 691/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 04.06.2016 gün ve 128 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2016 gün ve 2381 sayılı kararı ile onaylanan 
"Pursaklar İli Karaköy 85 kadastro parseline yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı", 3194 
sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 
çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 668/1-1 
—— • —— 

Sayıştay Başkanlığından: 
Adı aşağıda yazılı Kamu İdaresinin hizasında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin 

denetimi sırasında,  denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmasının alınması 
maksadıyla aranılan ve dairesince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile 
memuriyet unvanı ve görevi gösterilen sorumlunun, konu ile ilgili sorgusunu almak veya 
kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın 
tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 

 
KAMU İDARESİNİN ADI HESABIN YILI ADI VE SOYADI UNVANI GÖREVİ 

VAN BELEDİYESİ 2015 HATİCE ÇOBAN Meclis Üyesi Diğer 

 640/1-1 
—— • —— 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan: 
Uzm. Dr. Meryem Seda BOYRAZ (TC: 39715520732) 
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 125/B-a fıkrası gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz, 
tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurabileceğiniz ilanen duyurulur. 

 630/1-1 
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Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Mahkememizin 2015/23 Tereke sayılı dosyasında Mersin İli Silifke İlçesi Atakent Cilt: 44 

Hane: 16'da nüfusa kayıtlı Mehmet Arif ve Meyrem Münire'den olma 02/05/1942 doğumlu 
26641962668 TC Kimlik Numaralı ORHAN ALTAY'ın 04/03/2015 tarihinde vefat ettiği, İcra 
İflas Kanununun 217. Maddesi gereğince iflasın tatiline karar verildiği ve alacaklılar tarafından 
30 gün içerisinde iflasa ilişkin muamelelerin takibine devam edilmesi istenilerek masrafın peşin 
verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilan olunur. 685/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yenimahalle Belediye Encümeninin 15.12.2016 tarih 1363/2916 sayılı kararı, Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.01.2017 tarih 103/283 sayılı kararı ile onaylanan 84357/1 
nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur.  
ADA/PARSEL                MEVKİİ  
     64464/1 MEHMET AKİF ERSOY 
     64465/1-2 MEHMET AKİF ERSOY 
     64466/1 MEHMET AKİF ERSOY 
     64467/1 MEHMET AKİF ERSOY 
     64470/1 MEHMET AKİF ERSOY 

 694/1-1 
—— • —— 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN ALINACAKTIR 

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Sınavı Açan Birim : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Görev Yeri : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi uyarınca 
Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak 
üzere İngilizce dilinde iki personel alınacaktır. 

II. SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı sınav 22/02/2017 tarihinde saat 10.00’da, Anayasa Mahkemesi Başkanlığında 

yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir. 
III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
A - GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri 

taşımak, 
b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf 

bulunmak, 
d) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak,  
B - ÖZEL ŞARTLAR 
a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim- 

Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt 
içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS/YDS) 
katılarak en az (85) veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL-IBT) sınavından en az 
96 (başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan düzeyinde yabancı dil 
bildiğini, 

belgelemek. (Belgelerin YDS/KPDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde 
girilmiş ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.) 

c) Akıcı bir dile sahip olmak. 
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IV. SINAV BAŞVURUSU 
Başvurular, en geç 10/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar, “Anayasa Mahkemesi 

Başkanlığı Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta 
Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak 
şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. (İstenilen belgeler “Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu”nda 
belirtilmiştir.) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten 
veya internet aracılığı ile “www.anayasa.gov.tr” adresinden temin edilebilir. 

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 
• Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer 

nitelikte olacaktır. 
• Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. 

(Simültane tercüme ve mülakat yapılacaktır.)  
VI. DEĞERLENDİRME 
Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en 
yüksek puan alan ilk iki aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları 

“www.anayasa.gov.tr” adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel 

hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 
Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi 
iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR: 
Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince 

hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim 
edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile 
birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel 
kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru 
sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

İstihdam edilecek her bir mütercim-tercüman sözleşme ücreti, dil seviyelerine ve 
tecrübelerine göre birinci derecedeki Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama aylıkları 
geçmemek üzere brüt 6.625 TL ile 9.211 TL arasında olmak üzere Başkanlıkça tespit edilecektir. 

 693/1-1 
—— • —— 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

TIP 
FAK. 

Profesör 
Genel Cerrahi 

ABD 
1 1 

Onkoloji yandal uzmanı olup, 
Kolon Kanserinde deneysel 
çalışmaları bulunmak. 

 
Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük 

Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85 686/1-1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim 

modelinin ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin 

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 

ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama 

kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı doçent/doçent alınacaktır.  

İstenen Belgeler: 

- Başvuru dilekçesi, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 

birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 

bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 

yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 

seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 

öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 

geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi 

sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört 

(4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) 

fıkrasının 2.bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, 

İngilizce dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil 

Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvuru dilekçelerinde 

belirteceklerdir.  

Yabancı Dil Sınavı ile ilgili bilgiler Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 

Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması 

gerekmektedir. 
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Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen 
adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır. 
Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 
Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 
İngilizce 

Öğretmenliği 

Yardımcı 
Doçent/ 
Doçent 

1 

Doktora çalışmasını Yabancı Diller 
Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, dil 
bilimi veya ilgili alanlarda yapmış̧ 
olmak. Dilbilimi ve ölçme değerlendirme 
alanına hakim olmak. Alan ile ilgili 
dersleri lisans ve yüksek lisans 
seviyesinde yürütebiliyor olmak. 
Üniversitemizin tüm bölümlerinde 
uygulanan “Flipped Classroom/Learning” 
modelini uygulamaya yetkin olmak. 
“MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde 
tanımlanan Okulda Üniversite 
Modeli’nin yürütülmesine ilişkin 
görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.  

 683/1-1 
—— • —— 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım 
tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde 
yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, iki adet 
fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 
Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından 
temin edilebilir. 

 2: Atamaya hak kazanan adayın belgelerinin asıllarını ibraz etmesi gerekmektedir. 
 

Yüksekokul Bölümü Program Unvanı Derece Adet Açıklama 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bitkisel ve 
Hayvansal 

Üretim 
Bölümü 

Bahçe 
Tarımı 

Pr. 
Doçent 1 1 

İlgili Alanda 
Doçentlik 

Belgesine Sahip 
Olmak. 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent kadrolarına 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde 

belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 
müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi 
yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 
belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 
şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 
1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 
Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini 
bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 
çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da 
ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 
gerekmektedir.) 

İlan olunur. 
 

Fakülte Bölümü/Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

İktisat Bölümü- Mikroiktisat Alanı Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Tıbbi 
Onkoloji Bilim Dalı 

Doçent 1 

 666/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm/Program Unvan 
Kadro 
Sayısı Aranan Kriterler 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. 1 
Adayların Beslenme ve 
Diyetetik alanında doktora 
yapmış olması gerekmektedir. 

Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları

Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. 1 

Adayların Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Anabilim 
dalında ya da Turizm alanında 
doktora yapmış, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları ya da Turizm 
alanında 3 sene eğitmen olarak 
çalışmış olması gerekmektedir. 

 
İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır 
 665/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak 
koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat 
başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların 
Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen 
yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 
TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm  
Kadro 
Unvanı 

Adet Aranan Şartlar 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 

Profesör 1 
- Nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon 
alanlarında deneyimli ve uluslararası yayın 
yapmış olmak. 

Kulak, Burun ve 
Boğaz Hastalıkları 

Profesör 1 - Koku konusunda araştırmalar yapmış olmak.  

Ruh ve Sinir 
Hastalıkları 

Profesör 1 
- Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi alanında 
deneyim ve araştırmalarının bulunması  

Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 
- Pediatrik radyoterapi konusunda deneyimli 
olmak.  

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

Doçent 1 - Perinatoloji uzmanı olmak.  

Göz Hastalıkları Doçent 1 - Göz Hastalıkları uzmanı olmak.  
 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 
Profesör 1 - Nöroşirürji uzmanı olmak.  
Profesör 1 - Göz Hastalıkları uzmanı olmak.  
Profesör 1 - Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. 
Doçent 2 - Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak 
Doçent 1 - Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak.  

 
BAŞVURU ADRESİ: 
Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-

İSTANBUL  
Tel: 0216 500 44 44 681/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/256465 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KONYA ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe KONYA / MERAM 

Adresi 
AKSİNNE MAH. GAZNE SOK. 

NO:31 
Tel-Faks 332 353 69 02 – 332 523284 

Posta Kodu 42200 E-Mail konyaobmsayman@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

ÇAĞHAN YAPI İNŞAAT  İMALAT 

SANAYİ  İÇ VE DIŞ TİCARET  

LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
ULUBATLI MAH. 378 SK. BAYIK 

APT. NO:1    HALİLİYE/Ş.URFA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Topçu Meydanı V.D.     

Vergi No:2170130063 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15565  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/132690 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü  İl/İlçe İlkadım/Samsun 

Adresi 
Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. 

No:138 
Tel-Faks 0 362 2307900 – 0 362 2340387 

Posta Kodu 55070 E-Mail dsi7@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BZG Mimarlık Gıda Pazarlama 

İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 

Merdiven Mah. Fahrettin Kerim 

Gökay Cad. No:269/1-2-3 

Kadıköy/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1950250804  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
716328  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/189468 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü  İl/İlçe İlkadım/Samsun 

Adresi 
Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. 

No:138 
Tel-Faks 0 362 2307900 – 0 362 2340387 

Posta Kodu 55070 E-Mail dsi7@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Mehmet Şerif Oğulları İnşaat 

Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Tahir Ferhat Ceylan 

Adresi 
Kırkkonaklar Mah. 450. Cad. 

No:71/2 Çankaya/ANKARA 

Ayaklı Köyü No: 232/1 

Viranşehir/ŞANLIURFA 

T.C. Kimlik No.  28360323164 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6140558286  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
314439  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/79797 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü  İl/İlçe İlkadım/Samsun 

Adresi 
Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. 

No:138 
Tel-Faks 0 362 2307900 – 0 362 2340387 

Posta Kodu 55070 E-Mail dsi7@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Fuat Erbişim  

Adresi 

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 

2799. Sokak No:8 

Yenimahalle/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 37810782444  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
297449  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

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

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 675/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

Toplantı No ve Tarihi : 24 - 03.07.2014 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 317 - 03.07.2014 ANKARA 

KARAR 

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Alanyurt Beldesi, Şaphane Dağı civarında, Eskişehir 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28/09/2011 tarih ve 60 Sayılı kararıyla sit sınırları 

ve dereceleri belirlenen mevcut Cura Kalesi I. Derece Arkeolojik Siti, Şaphane Dağı Mevkii 

Kalesi I. Derece Arkeolojik Siti, Tekköy Yaylası I. Derece Arkeolojik Siti ve Tarihi Siti, Batı 

Yaylası I. Derece Arkeolojik Siti ve Tarihi Sitinin Çevresinde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak belirlendiği ve Ağzıkara Kaya Mezarları ve Nekropolünün I. Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescil edildiği Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 2187 

sayılı kararına karşı Ömer ERTÜRK’e ait 13/05/2014 tarihli ve 88061 evrak kayıt numaralı, 

Tekma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait 13/05/2014 tarihli ve 88070 evrak kayıt numaralı, 

Hitit Seramik San. Tic. A.Ş.’ne ait 13/05/2014 tarihli ve 88156 evrak takip numaralı, Alpaslan 

ÖZAKINCI vekili Alparslan BACIOĞLU’na ait 04/06/2014 tarihli ve 101222 evrak kayıt 

numaralı başvurular ile yapılan itirazlar, konuya ilişkin işlem dosyası, Eskişehir Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 2187 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 02/07/2014 tarih ve 120002 evrak kayıt 

numaralı rapor incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda, 

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Alanyurt Beldesi, Şaphane Dağı çevresindeki I. derece 

arkeolojik sit sınırlarının, (Cura Kalesi ve Kaya Yerleşmeleri ile Ağzıkara Kaya Mezarları ve 

Nekropolü) içerisinde bulunan kültür varlıklarının korunmasını sağlamak amacıyla yeterli 

büyüklükte olması sebebi ile Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/02/2014 

tarih ve 2187 sayılı kararıyla belirlenen III. Derece arkeolojik sit alanının iptal edilmesine, 

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28/09/2011 tarih ve 60 sayılı kararı ile 

belirlenen III. derece arkeolojik sit sınırlarının uygun olduğuna, 

Ağzıkara Mevkiinin batısında yer alan alandaki kuzey - güney doğrultusunda uzanan 

antik yolun taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve çevresinde her yönde 50 metre olmak 

üzere koruma alanı belirlenmesine ilişkin işlemlerin ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünce 

yapılarak ilgili koruma bölge kurulunca değerlendirilmesine, 

İtiraza konu kararla I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Ağzıkara Kaya 

Mezarları ve Nekropolünün sit sınırlarının uygun olduğuna ve bu alanda sürdürülen madencilik 

faaliyetlerinin ivedilikle sonlandırılmasına, 

karar verildi. 620/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

Toplantı No ve Tarihi : 27 - 22.10.2014 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 354 - 22.10.2014 ANKARA 

KARAR 

Konya İli, Ilgın İlçesi, termik santral yapılması planlanan alanda ve yakın çevresinde yer 

alan, Çavuşlugöl Mahallesi’nde yer alan Adatepe Höyüğün I. derece Arkeolojik Sit Alanı, 

Uzunpınar Eski Yerleşim Alanının I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Gölyaka Mahallesi’nde 

bulunan Hareme Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Davların Tömbek Höyüğün I. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Yorazlar Mahallesi Sarayada Tepe Höyüğün I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tesciline ilişkin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 

30/05/2014 tarih ve 2055 sayılı kararına karşı Ilgın Belediye Başkanlığının 09/07/2014 tarih ve 

2846 sayılı yazısı, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ise 23/07/2014 tarih ve 1344548 

evrak kayıt numaralı başvurusu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığının 31/07/2014 tarih ve 1239 sayılı yazısı ile yapılan itiraz başvuruları, konuya 

ilişkin işlem dosyaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından 

hazırlanan 22.10.2014 tarih ve 186093 sayı ile kayıtlı rapor ve eklerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

Konya İli, Ilgın İlçesi’nde, termik santral yapılması planlanan alanda ve yakın çevresinde 

yer alan sit alanlarına ilişkin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 

30/05/2014 tarih ve 2055 sayılı kararın Çavuşlugöl Mahallesinde yer alan Adatepe Höyük, 

Gölyaka Mahallesinde bulunan Hareme Höyük ve Yorazlar Mahallesinde bulunan Sarayada Tepe 

Höyüğe ilişkin kısmının iptaline, söz konusu höyüklerin III. Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, bahsi geçen karara karşı yapılan diğer itirazların, Termik Santral Projelerinin Konya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulması aşamasında anılan Koruma Bölge 

Kurulunca değerlendirilmesine karar verildi. 621/1-1 

————— 
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

Toplantı No ve Tarihi : 46 - 29/12/2016 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 675 - 29/12/2016 ANKARA 

KARAR 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, 101 pafta, 820 ada, 14 parselde yer alan 

taşınmazın tescilinin devamına ilişkin İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 23/06/2016 tarih ve 4543 sayılı kararına karşı, ilgilisinin 14/10/2016 tarihli itiraz 

başvurusu, konuya ilişkin işlem dosyası, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

uzmanınca hazırlanan 23/11/205 tarihli rapor okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi, 101 pafta, 820 ada, 14 parseldeki taşınmaza 

ilişkin itirazın, anılan taşınmazın 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesi 

ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmeliğin 4. maddesindeki koşulları taşımaması nedeniyle kabulüne, İstanbul II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2016 tarih ve 4543 sayılı kararının iptaline, 

taşınmazın tescil kaydının kaldırılmasına karar verildi. 654/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

Toplantı No ve Tarihi : 46 - 29/12/2016 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 674 - 29/12/2016 ANKARA 

KARAR 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi’nde, sit alanı dışında kalan, özel mülkiyete ait, 

tapuda 92 pafta, 776 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmazın tescilinin devamına ilişkin İstanbul II 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2016 tarih ve 4542 sayılı kararına 

karşı, ilgilisinin 19/09/2016 tarihli itiraz başvurusu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18/10/2016 tarihli dosya inceleme raporu okundu, ekleri 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi’nde, sit alanı dışında kalan, özel mülkiyete ait, 

tapuda 92 pafta, 776 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin itirazın, anılan taşınmazın 2863 

sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliği’nin 4. maddesindeki 

koşulları taşımaması nedeniyle kabulüne, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 23/06/2016 tarih ve 4542 sayılı kararının iptaline, taşınmazın tescil kaydının 

kaldırılmasına karar verildi. 655/1-1 

————— 
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

Toplantı No ve Tarihi : 46 - 29/12/2016 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 665 - 29/12/2016 ANKARA 

KARAR 

Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Hamidiye mahallesi, 876 ada, 74 parseli de kapsayan eski 

askeri kışla (Hamidiye Kışlası) alanının tarihi sit sınırlarına ilişkin Adana Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 28/01/2016 tarih ve 5925 sayılı kararına karşı Ordu Yardımlaşma 

Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğünün 05/04/2016 tarih ve 76832-2015 sayılı itiraz yazısı ile 

ekleri, konuya ilişkin işlem dosyası, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları 

tarafından hazırlanan 07/09/2016 tarihli rapor okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Hamidiye mahallesi, 876 ada, 74 parseli de kapsayan eski 

askeri kışla (Hamidiye Kışlası) alanının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde sayılan Tarihi sitlere ilişkin 

nitelikleri taşımaması nedeniyle itirazın kabulüne, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 28/01/2016 gün ve 5925 sayılı kararının iptal edilmesine; Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/09/1995 tarih ve 2209 sayılı kararı ile belirlenen tarihi sit 

sınırının iptal edilerek tescil kaydının kaldırılmasına; alanın aynı zamanda 2. Derece doğal sit 

olması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde olması nedeniyle bu hususlarla ilgili yapılacak 

işlem bulunmadığına karar verildi. 656/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.01.2017 - 158 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.01.2017 - 2440 KAYSERİ 
Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesinde bulunan, aynı zamanda II. Derece Doğal 

sit alanı içinde de kalan, tapunun 7108 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli Keykubat (Keykubadiye) Sarayı’nı da kapsayan alana yönelik Kurulumuzun 
23/07/2014 tarih ve 1128 sayılı kararıyla belirlenen I.derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarına 
yönelik Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali BAŞ tarafından önerilen revizenin uygun olduğuna, bu 
doğrultuda hazırlanan kararımız eki 1/2000 ve 1/25000 ölçekli haritaların uygun olduğuna, 
23/07/2014 tarih ve 1128 sayılı kararımız eki haritaların iptal edilmesine, I. derece arkeolojik sit 
alanı içinde kalmakta olan 7108 ada, 1 parsel üzerindeki “taşınmaz kültür varlığıdır ve bir kısmı I. 
derece arkeolojik sit alanıdır” şerhleri ile 7098 ada 9; 7106 ada, 1 ve 2; 7108 ada, 2; 4702 ada 1, 
7, 9 parsellerindeki “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” ve 4702 ada, 21 nolu parselindeki 
“tamamı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhlerinin devam etmesine, revize edilerek yeniden 
belirlenen I. derece Arkeolojik sit alanı sınırları dışında kalmış olan 7098 ada 8 parsel üzerindeki 
“bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin kaldırılmasına, ayrıca alanın doğal sit olması 
nedeniyle konunun mevzuatları gereği Kayseri Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 
tarafından da değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017 - 159 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 13.01.2017 - 2465 KAYSERİ 
Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bazlambaç Köyünde, tapunun 205 ada, 1, 6, 7 nolu parselleri 

üzerinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonrasında tespit 
edilen “Bazlambaç Tümülüsünün” I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi istemine 
ilişkin, Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 27.09.2016 tarih 
ve 1322 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline ilişkin yasal süresi içerisinde verilen kurum 
görüş yazıları (Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.10.2016 tarih ve 8075 
sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 
21.10.2016 gün, 209951 sayılı; Çekerek Kaymakamlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün 21.10.2016 gün, 2964 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdürlüğünün 08.11.2016 gün, 198219 sayılı; Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğünün 15.11.2016 tarih ve 10956 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 22.11.2016 tarih, 439891 sayılı) ile Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanının 13.12.2016 tarih ve 5200 sayılı dosya inceleme raporu okundu 
raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda; 

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bazlambaç Köyünde, tapunun 205 ada, 1, 6, 7 nolu parselleri 
üzerinde bulunan, “Bazlambaç Tümülüsünün”; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına 
yönelik hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın 
uygun olduğuna, Bazlambaç Köyü, 205 ada, 1, 6, 7 nolu parsellerin bir kısmında I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine 
“şerhin” ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının 
geçerli olduğuna; söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle yasal işlem başlatılması, kaçak 
kazılar sonrası oluştuğu anlaşılan çukurların adli makamlar tarafından uygun görülmesi halinde 
Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına; alana ilişkin ilgili 
kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017 - 159 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 13.01.2017 - 2466 KAYSERİ 
Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bayındırhüyük (Acecihüyük) Köyü, Yücektepe Mevkinde, 

tapunun 145 ada 20, 21, 28, 29, 35, 38 nolu parselleri üzerinde Yozgat Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonrasında tespit edilen “Yücektepe Höyüğünün” I. 
derece Arkeolojik Sit alanı olarak; 145 ada 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 nolu parseller ile 187 ada 
153 nolu parselde yer alan “Yücektepe Düz Yerleşiminin” III. derece Arkeolojik Sit alanı olarak 
tescil edilmesi istemine ilişkin, Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze 
Müdürlüğü’nün 12.10.2016 tarih ve 1394 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline ilişkin yasal 
süresi içerisinde verilen kurum görüş yazıları (Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 28.10.2016 tarih, 8563 sayılı; Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Müze Müdürlüğü’nün 20.10.2016 gün, 1433 ve 07.11.2016 gün, 1500 sayılı; Yozgat Valiliği, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 03.11.2016 tarih, 3841 sayılı; Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 04.11.2016 gün, 220878 sayılı; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 17.11.2016 gün, 205032 
sayılı; Çekerek Kaymakamlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 18.11.2016 gün, 
3332 sayılı; Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 22.11.2016 tarih, 
11213 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 24.11.2016 
tarih, 440163 sayılı; Yozgat Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 29.11.2016 
tarih, 6034367 sayılı) ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 13.12.2016 tarih ve 5199 
sayılı dosya inceleme raporu okundu raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bayındırhüyük (Acecihüyük) Köyü, Yücektepe Mevkinde, 
tapunun 145 ada 20, 21, 28, 29, 35, 38 nolu parselleri üzerinde bulunan, “Yücektepe 
Höyüğünün”; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. 
Derece; 145 ada 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 nolu parseller ile 187 ada 153 nolu parselde yer 
alan “Yücektepe Düz Yerleşiminin” III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 
alanına yönelik hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli 
haritanın uygun olduğuna, Bayındırhüyük (Acecihüyük) Köyü 145 ada, 20, 21, 37 nolu 
parsellerin bir kısmının, 145 ada 36, 38, 39 parsellerin ise tamamının I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olduğuna dair; 145 ada 30, 31, 32, 33, 34 nolu parseller ile 187 ada 153 nolu parsellerin bir 
kısmında III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 145 ada 28, 29, 35 nolu parsellerin bir kısmında I. 
Derece bir kısmında da III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile 
tapu kütüğü beyanlar hanesine “şerhin” ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu sit alanında; 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma 
esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından 
ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016 - 155 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.12.2016 - 2391 KAYSERİ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.01.2017 - 158 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.01.2017 - 2447 KAYSERİ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.01.2017 - 158 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.01.2017 - 2441 KAYSERİ 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
–– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/97 Sayılı Kararı
–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLKE KARARLARI
–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında

Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararı (No: 98)
–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma

ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 99)
–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında

Güneş Enerjisi Santrali (GES) İlke Kararı (No: 100)

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


