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ATAMA KARARI

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2018/297

04/05/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM
                Başbakan

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

(2016/426/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal

olarak kullanıldığı durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye

atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gaz yakan cihazları ve bunların donanımlarını kap-

sar.

(2) Özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışın-

dadır:

a) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanım için,

b) Hava taşıtları ve demiryollarında kullanım için,

c) Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için.

(3) İkinci fıkranın amaçları doğrultusunda, tasarımın yalnızca belirli bir sürece veya

kullanıma yönelik belirli bir ihtiyacı ele almayı hedeflediği hallerde cihazın “özel olarak ta-

sarlandığı” kabul edilir.
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(4) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki koşulların sağlanması duru-

munda bir cihazın “normal olarak kullanıldığı” kabul edilir:

a) İmalatçının talimatlarına göre cihazın doğru olarak montajının yapılması ve düzenli

olarak bakımının sağlanması,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimde belirtildiği gibi, gaz yakıtı

kalitesindeki normal bir sapma ve besleme basıncındaki normal bir dalgalanma ile birlikte kul-

lanılması,

c) Üretim amacına uygun olarak veya makul bir şekilde kullanılması.

(5) Cihazlar veya donanımlar için bu Yönetmelik tarafından ele alınan hususların Birlik

uyumlaştırılmış mevzuatı kapsamındaki başka bir düzenleme tarafından daha belirgin bir bi-

çimde ele alınması durumunda, bu cihazlar ve donanımlara söz konusu hususlar kapsamında

bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz veya uygulanmasına son verilir.

(6) Ek I’in 3.5. maddesinde belirtilen temel enerji gereklerinin rasyonel kullanımı,

23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile

İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kabul edi-

len bir tedbirin kapsadığı cihazlara uygulanmaz.

(7) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve bina-

ların enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması hususunda yetkili kuruluşların yükümlülü-

ğünü etkilemez. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal

ve uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen

ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Birlik uyumlaştırılmış mevzuatı: Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin koşulları

uyumlaştıran AB mevzuatını,

d) CE işareti: İmalatçı tarafından cihaz ya da donanıma “CE” işaretinin iliştirilmesini

öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

e) Cihazlar: Yemek pişirme, soğutma, iklimlendirme, ortamı ısıtma, sıcak su elde etme,

aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan gaz yakan cihazları ve ayrıca cebri üflemeli brü-

lörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

f) Cihaz kategorisi: Cihaz kategori işaretinde belirtildiği şekilde, bir cihazın emniyetli

bir şekilde ve istenen performans seviyesinde yanması için tasarlanmış gaz ailelerinin ve/veya

gaz gruplarının tespitini,
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g) Dağıtıcı: Bir cihazı veya donanımı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran,

imalatçı veya ithalatçı dışındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Donanımlar: Bir cihaza takılmak üzere tasarlanan veya monte edildiğinde bir cihaz

meydana getiren emniyet, kontrol veya ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını,

h) Enerji verimliliği: Bir cihazın performans çıktısının enerji girdisine oranını,

ı) Endüstriyel işlem: Materyallerin, bitkilerin, çiftlik hayvanlarının, hayvansal ürünlerin,

gıda veya diğer ürünlerin ticari kullanım amacıyla elde edilmesini, yetiştirilmesini, arıtılmasını,

işlenmesini, üretilmesini, imalatını veya hazırlanmasını,

i) Endüstriyel tesis: Belirli ulusal sağlık ve emniyet düzenlemelerine tabi tutulan bir

endüstriyel işlem olan ana faaliyetin gerçekleştirildiği herhangi bir yeri,

j) Gaz ailesi: Bir Wobbe endeksi aralığı ile birbirine bağlı, benzer yanma davranışı gös-

teren gaz yakıtları grubunu,

k) Gaz grubu: İlgili gaz ailesi bünyesindeki belirli bir Wobbe endeksi aralığını,

l) Gaz yakıt: 1 bar mutlak basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü

yakıtı,

m) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir cihazın veya cihaz imalatçısının

elinde bulunan bir donanımın iade edilmesini amaçlayan her türlü tedbiri,

n) Hizmete sunma: Bir cihazın nihai kullanıcı tarafından ilk kullanımını,

o) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

ö) İmalatçı: Bir cihazı veya bir donanımı imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş

bir cihaza veya donanıma sahip olup söz konusu cihazı veya donanımı kendi adı veya ticari

markası altında pazarlayan veya cihazı kendi amaçları doğrultusunda kullanan herhangi bir

gerçek veya tüzel kişiyi,

p) İthalatçı: Bir ürünü ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya

tüzel kişiyi,

r) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

s) Pişirme: Isı kullanımı yoluyla veya çok çeşitli yöntemlerden yararlanarak tüketime

yönelik gıda hazırlama veya ısıtma tekniğini ya da uygulamasını,

ş) Piyasada bulundurma: Bir cihazın veya donanımın ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli

veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

t) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir cihazın veya donanımın piyasada bulun-

masını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

u) Piyasaya arz: Bir cihazın veya donanımın piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ü) Teknik şartname: Bir cihaz veya donanım için karşılanması gereken teknik gerekleri

tanımlayan dokümanı,

v) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

y) Uygunluk değerlendirmesi: Bir cihaza veya donanıma ilişkin olarak bu Yönetmelikte

yer alan gereklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

z) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dâ-

hil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,
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aa) Uyumlaştırılmış standard: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak

amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

bb) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

cc) Wobbe endeksi: Farklı bileşime sahip gaz yakıtlarına ait yanma enerjisi veriminin

bir cihazda kıyaslanmasında kullanılan, gaz yakıtlarının birbiriyle değiştirilebilirlik gösterge-

sini,

çç) Yanma: Gaz yakıtın oksijenle reaksiyona geçerek ısı veya ışık ürettiği bir süreci,

dd) Yetkili temsilci: Bir imalatçıdan belirli görevlerle ilgili olarak onun adına hareket

etmek üzere yazılı vekalet almış Türkiye’de yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

ee) Yıkama: Kurutma ve ütüleme dâhil olmak üzere tüm yıkama sürecini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasada Bulundurma, Hizmete Sunma, Gaz Besleme Koşulları, 

Temel Gerekler, Serbest Dolaşım

Piyasada bulundurma ve hizmete sunma 

MADDE 5 – (1) Cihazlar, normal kullanımlarında sadece bu Yönetmeliğe uygun ol-

maları koşuluyla piyasada bulundurulur ve hizmete sunulur.

(2) Donanımlar, sadece bu Yönetmeliğe uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundu-

rulur.

(3) Bu Yönetmelik, cihazların normal kullanımı esnasında kişilerin, evcil hayvanların

ve eşyaların korunmaları için lüzumlu gördüğü ilave gerekleri koyması açısından Bakanlığın

yetkisini etkilemez. Ancak bu durum, cihazlarda tadilat yapılması anlamına gelmez.

Gaz besleme koşulları

MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra, Türkiye’de kul-

lanılan gaz türlerini ve gaz yakıtların mukabil besleme basınç bilgilerini Ek II uyarınca ilgili

formu kullanarak Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir. Bunlarla ilgili olarak ön-

görülen değişikliklerin açıklanmasını takip eden altı ay içinde söz konusu değişiklikler de Eko-

nomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Temel gerekler

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazlar ve donanımlar, Ek I’de belir-

tilen temel gerekleri karşılamalıdır.

Serbest dolaşım

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe uygun cihazların, bu Yönetmelik kapsamındaki hu-

suslara ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması ve hizmete sunulması yasaklanmaz, kı-

sıtlanmaz veya engellenmez.

(2) Bu Yönetmeliğe uygun donanımların, bu Yönetmelik kapsamındaki risklere ilişkin

gerekçelerle piyasada bulundurulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

(3) Tanıtımı yapılan ilgili cihazların veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun olma-

dığını ve bunların uygun hale getirilinceye kadar satılamayacağını gözle görülür bir işaretin

açıkça göstermesi kaydıyla, bu Yönetmeliğe uygun olmayan cihazların veya donanımların fu-
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arlarda, sergilerde, tanıtım faaliyetlerinde veya benzeri etkinliklerde gösterilmesi engellenmez.

Ancak bu tanıtım faaliyetleri boyunca insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini

sağlamak için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri 

MADDE 9 – (1) İmalatçı, piyasaya arz ettiği cihazların veya donanımların ya da kendi

amaçları için kullandığı cihazların Ek I’de belirtilen temel gereklere uygun şekilde tasarlan-

masını ve imal edilmesini sağlar.

(2) İmalatçı, Ek III’te belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve 16 ncı maddede belirtilen il-

gili uygunluk değerlendirmesi yöntemini uygular veya uygulatır. Bir cihazın veya donanımın

ilgili gereklere uygunluğunun bu yönteme göre kanıtlanması halinde imalatçı bir AB uygunluk

beyanı hazırlar ve CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçı, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını cihazın veya donanımın piyasaya

arz edilmesinden itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.

(4) İmalatçı, seri üretimin bu Yönetmeliğe uygun olarak devam etmesi için prosedür-

lerin uygulanmasını sağlar. Bir cihazın veya donanımın tasarımındaki veya özelliklerindeki

değişiklikleri ve cihazın veya donanımın uygunluğuna ilişkin olarak beyan edilen uyumlaştı-

rılmış standardlar ya da diğer teknik özellikler yeterince dikkate alınır. İmalatçı, bir cihazın ta-

şıdığı risklerle ilgili olarak; tüketicilerin ve diğer kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak

amacıyla piyasada bulunan cihazlardan numune alarak test eder, araştırır ve gerekli görülmesi

halinde uygunsuz bulunan ve geri çağrılan cihazlar ve donanımlar hakkında şikâyetlerin bir

kaydını tutar ve bu izleme faaliyetler konusunda dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçı, cihazların ve donanımların tip, parti veya seri numarası ya da ürünü ta-

nımlamaya yarayan diğer bilgileri ve Ek IV’teki ibareleri taşımasını sağlar. İmalatçı, cihaz veya

donanım boyutunun veya niteliğinin buna izin vermediği durumlarda, gerekli bilgilerin cihazın

veya donanımın ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda yer almasını sağlar.

(6) İmalatçı, cihazın üzerinde veya mümkün olmadığı durumlarda ambalajı üzerinde

veya cihazla birlikte verilen belgede, kendi adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari mar-

kasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini belirtir. Bu adres, imalatçıyla irtibat kurulabi-

lecek tek bir noktayı göstermelidir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca

anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır. 

(7) İmalatçı, donanımın üzerinde veya mümkün olmadığı durumlarda ambalajı üzerinde

veya donanımla birlikte verilen belgede, kendi adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli ticari

markasını ve iletişime geçilebilecek posta adresini belirtir. Bu adres, imalatçıyla irtibat kuru-

labilecek tek bir noktayı göstermelidir. İletişim bilgileri, Türkçe veya cihaz imalatçılarının ko-

layca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(8) İmalatçı, talimatlar ve güvenlik bilgilerinin Ek I’in 1.5 maddesine uygun biçimde

Türkçe olarak cihazla birlikte bulunmasını sağlar. Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri herhangi

bir etiketlemede olduğu gibi açık, anlaşılabilir ve okunaklı olmalıdır. İmalatçılar, donanıma Ek I’in
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1.7 maddesine uygun olarak cihaz imalatçılarının kolaylıkla anlayabileceği ve Bakanlığın kabul

edeceği bir dilde kurulum veya montaj, ayarlama, işletme ve bakım talimatlarının yanı sıra AB

uygunluk beyanının bir kopyasının iliştirilmesini sağlamalıdır. Ancak tek bir kullanıcıya çok

sayıda donanımın teslim edildiği durumlarda, ilgili parti veya sevkiyatın beraberinde AB uy-

gunluk beyanının tek bir sureti bulundurulabilir.

(9) İmalatçı, piyasaya arz edilen bir cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğe uygun ol-

madığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda söz konusu cihaz ya da donanımı uygun

hale getirmek amacıyla gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için derhal gerekli

düzeltici önlemleri alır. Ayrıca cihazın ya da donanımın risk teşkil ettiği durumlarda, imalatçı

özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Ba-

kanlığı ve/veya cihaz ya da donanımın piyasada bulunduğu üye ülkenin yetkili makamlarını

derhal bilgilendirir.

(10) İmalatçı, Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebi doğrul-

tusunda, cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri

Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde, yazılı veya elektronik ortamda sunar. İmalatçı,

talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri cihazlardan ya da donanımlardan doğan riskleri

ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir önlem konusunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetkili

makamlarıyla işbirliği yapar.

Yetkili temsilci 

MADDE 10 – (1) İmalatçı, yazılı bir görevlendirme ile bir yetkili temsilci atayabilir. 9 uncu

maddenin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülükler ve teknik dosya hazırlama yükümlülüğü,

yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine ge-

tirir. Bu yetkiler, yetkili temsilcinin en az aşağıdakileri yerine getirmesine izin verir:

a) AB uygunluk beyanı ve teknik dosyanın, cihazın ya da donanımın piyasaya arz edil-

mesinden itibaren on yıl süreyle, talep halinde Bakanlığa ya da üye ülkelerin piyasa gözetimi

ve denetimi makamlarına sunulmak üzere saklanması.

b) Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebine istinaden, bir ci-

hazın ya da donanımın uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgelerin Bakan-

lığa ya da üye ülke yetkili makamlarına sunulması.

c) Talep edilmesi halinde, yetkili temsilcinin görevlendirmesine konu cihaz ya da do-

nanımların teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Ba-

kanlıkla ya da üye ülke yetkilileriyle işbirliği yapılması.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İthalatçı sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun cihazları ya da

donanımları piyasaya arz eder.

(2) İthalatçı, cihazı piyasaya arz etmeden önce 16 ncı maddede yer alan uygun bir uy-

gunluk değerlendirme işleminin imalatçı tarafından yerine getirildiğini teyit eder. İthalatçı,

imalatçı tarafından teknik dosyanın hazırlandığını, cihazın CE işaretini taşıdığını ve Ek I’in

1.5 maddesine göre talimat ve emniyet bilgilerinin ürünle birlikte sunulduğunu ve imalatçının

9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklere uyduğunu garanti eder. 
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(3) İthalatçı, donanımı piyasaya arz etmeden önce 16 ncı maddede yer alan uygun bir

uygunluk değerlendirme işleminin imalatçı tarafından yerine getirildiğini teyit eder. İthalatçı,

imalatçı tarafından teknik dosyanın hazırlandığını, donanımın CE işaretini taşıdığını ve AB

uygunluk beyanının bir kopyasının yanı sıra Ek I’in 1.7 maddesine göre kurulum veya montaj,

ayarlama, işletme ve bakım talimatlarının donanımla birlikte sunulduğunu ve imalatçının 9 uncu

maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklere uyduğunu garanti eder. 

(4) İthalatçı, cihazın ya da donanımın Ek I’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik ge-

reklerine uygun olmadığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin ol-

duğu durumlarda, bu Yönetmeliğe uygun hale getirilene kadar cihazı ya da donanımı piyasaya

arz edemez. Ayrıca cihazın ya da donanımın risk teşkil ettiği durumlarda ithalatçı, imalatçıyı

ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirir. 

(5) İthalatçı, cihaz üzerinde veya mümkün olmadığında ambalaj üzerinde veya cihazla

birlikte bulunan belgede, adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime

geçilebilecek posta adresini belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya tüketicilerin ve diğer nihai

kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır. İtha-

latçı, donanım üzerinde veya mümkün olmadığında ambalaj üzerinde veya donanımla birlikte

bulunan belgede, adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçi-

lebilecek posta adresini belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya cihaz imalatçılarının kolayca

anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(6) İthalatçı, cihazla birlikte Ek I’in 1.5 maddesine göre talimatların ve emniyet bilgi-

lerinin Türkçe olarak bulunmasını sağlar. İthalatçı, donanımla birlikte AB uygunluk beyanının

bir kopyasının yanı sıra Türkçe veya cihaz imalatçılarının kolaylıkla anlayabileceği ve Bakan-

lığın kabul edeceği bir dilde Ek I’in 1.7 maddesine göre kurulum veya montaj, ayarlama, işlet-

me ve bakım talimatlarının bulunmasını sağlar.

(7) İthalatçı, cihaz veya donanımın kendi sorumluluğu altındayken depolama ve nakliye

şartlarının Ek I’de belirtilen temel gereklere uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar.

(8) İthalatçı, bir cihazın sahip olduğu risklerle ilgili olarak gerekli görüldüğünde, tüke-

ticilerin ve diğer kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini korumak için, piyasada bulunan cihaz-

lardan numune alarak test eder, araştırır ve gerekli görülmesi halinde uygunsuz bulunan ve geri

çağrılan cihazlar ve donanımlara ilişkin şikâyetlerin bir kaydını tutar ve bu izleme faaliyetleri

hakkında dağıtıcıları bilgilendirir.

(9) Piyasaya arz edilmiş olan bir cihaz ya da donanımın, bu Yönetmeliğe uygun olma-

dığını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda it-

halatçı, cihaz ya da donanımı uygun hale getirmek amacıyla gerektiğinde piyasadan çekmek

veya geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca, cihaz ya da donanımın

risk teşkil ettiği durumlarda, ithalatçı özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere

dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ve/veya cihaz ya da donanımın piyasada bulundu-

rulduğu üye ülkenin yetkili makamlarını derhal bilgilendirir.

(10) İthalatçı, AB uygunluk beyanının bir kopyasını cihaz ya da donanımın piyasaya

arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve Bakanlığın ya da üye ülkelerin

piyasa gözetimi ve denetimi makamlarının talebi üzerine teknik dosyayı Bakanlığa ve üye ül-

kelerin ilgili makamlarına sunar.
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(11) İthalatçı, Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebi doğrul-

tusunda, cihaz ya da donanımın uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Ba-

kanlığın kabul edeceği bir dilde sunar. Söz konusu bilgi ve belgeler yazılı veya elektronik or-

tamda sunulabilir. İthalatçı, talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri cihaz ya da donanım-

lardan doğan riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir önlem konusunda Bakanlıkla

ya da üye ülke yetkili makamlarıyla işbirliği yapar.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Dağıtıcı, bir cihazı ya da donanımı piyasada bulundururken bu Yö-

netmeliğin gerekleri doğrultusunda özenle hareket eder.

(2) Dağıtıcı, cihazı piyasada bulundurmadan önce, cihazın CE işaretini taşıdığını ve Ek I’in

1.5 maddesine göre talimat ve emniyet bilgilerinin Türkçe olarak cihazla birlikte bulunduğunu

ve imalatçı ve ithalatçının 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 11 inci maddenin

beşinci fıkrasında belirtilen gereklere uyduğunu doğrular. 

(3) Dağıtıcı, donanımı piyasada bulundurmadan önce, donanımın CE işaretini taşıdığını,

AB uygunluk beyanının bir kopyasının ve Türkçe veya cihaz imalatçılarının kolaylıkla anla-

yabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Ek I’in 1.7 maddesine uygun olarak kurulum

veya montaj, ayarlama, işletme ve bakım talimatlarının donanımla birlikte bulunduğunu ve

imalatçı ve ithalatçının sırasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 11 inci mad-

denin beşinci fıkrasında belirtilen gereklere uyduğunu doğrular.

(4) Dağıtıcı, cihaz ya da donanımın Ek I’de belirtilen temel gereklere uygun olmadığını

düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda, uygun

hale getirilene kadar bu cihazı ya da donanımı piyasada bulunduramaz. Ayrıca, cihaz ya da do-

nanımın risk teşkil ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı aynı zamanda Bakanlığı

bu yönde bilgilendirir.

(5) Dağıtıcı, cihaz ya da donanımın kendi sorumluluğu altındayken depolama ve nakliye

şartlarının, Ek I’de belirtilen temel gereklere uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar.

(6) Piyasada bulundurduğu bir cihaz ya da donanımın, bu Yönetmeliğe uygun olmadı-

ğını düşündüğü veya uygun olmadığını düşünmesi için nedenlerinin olduğu durumlarda dağı-

tıcı, ilgili cihazı ya da donanımı uygun hale getirmek amacıyla gerektiğinde piyasadan çekmek

veya geri çağırmak gibi gerekli düzeltici tedbirlerin alındığından emin olur. Ayrıca, cihaz ya

da donanımın risk teşkil ettiği durumlarda, dağıtıcı, özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm dü-

zeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ve cihaz ya da donanımın piyasada

bulundurulduğu üye ülkenin yetkili makamlarını derhal bilgilendirir.

(7) Dağıtıcı, Bakanlığın ya da üye ülke yetkili makamlarının gerekçeli talebi doğrultu-

sunda, cihaz ya da donanımın bu Yönetmelik ile uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri

Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde sunar. Söz konusu bilgi ve belgeler yazılı veya

elektronik ortamda sunulabilir. Dağıtıcı, talep edilmesi halinde piyasada bulundurdukları cihaz

ya da donanımlardan doğan riskleri ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir önlem konu-

sunda Bakanlıkla ya da üye ülke yetkili makamlarıyla işbirliği yapar.
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İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

MADDE 13 – (1) Bir ithalatçı veya dağıtıcı, bir cihazı veya donanımı kendi adı veya

ticari markası altında piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir cihazı veya

donanımı bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi duru-

munda, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul edilir ve 9 uncu mad-

dede belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 14 – (1) Bakanlığın talep etmesi durumunda, iktisadi işletmeci aşağıdaki ko-

nularda gerekli bilgiyi Bakanlığa sunar:

a) Kendilerine cihaz ya da donanımı tedarik eden iktisadi işletmeciler ile ilgili bilgiler.

b) Kendilerinin cihaz ya da donanım tedarik ettikleri iktisadi işletmeciler ile ilgili bil-

giler.

(2) İktisadi işletmeciler, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, söz konusu cihaz ya da do-

nanımı tedarik ettikleri tarihten itibaren on yıl süreyle ve cihaz ya da donanımı başkasına tedarik

ettikleri tarihten itibaren on yıl süreyle sunabilir durumda olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cihazların ve Donanımların Uygunluğu

Cihazlara ve donanımlara ilişkin uygunluk varsayımı 

MADDE 15 – (1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış

uyumlaştırılmış standartlara veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan cihaz ve donanımların,

bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında Ek I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu

varsayılır.

Cihazlar ve donanımlar için uygunluk değerlendirme işlemleri

MADDE 16 – (1) İmalatçı, bir cihaz veya donanımı piyasaya arz etmeden önce ikinci

ve üçüncü fıkralara göre uygunluk değerlendirme işlemini uygular.

(2) Seri üretim cihazların ve donanımların bu Yönetmelik gereklerine uygunluğu, Ek III’ün

1 inci maddesinde belirtilen AB tip incelemesi (Modül B-üretim tipi) ile imalatçının seçeceği

aşağıdaki modüllerden birisiyle birlikte değerlendirilir:

a) Ek III’ün 2 nci maddesinde belirtilen dahili üretim kontrolüne bağlı tip uygunluğu

ve rastgele aralıklarla denetlenen ürün kontrolleri (Modül C2).

b) Ek III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen İmalat (Üretim) Kalite Güvencesi prosedü-

rünü esas alan tipe uygunluk (Modül D).

c) Ek III’ün 4 üncü maddesinde belirtilen ürün kalite güvencesine bağlı tip uygunluğu

(Modül E).

ç) Ek III’ün 5 inci maddesinde belirtilen ürün doğrulamasına bağlı tip uygunluğu (Mo-

dül F).

(3) Cihazın veya donanımın tek bir adet olarak veya az sayıda üretilmiş olması duru-

munda imalatçı ikinci fıkrada belirtilen usullerden birini ya da Ek III’ün 6 ncı maddesinde be-

lirtilen birim doğrulamasına bağlı uygunluğu (Modül G) seçebilir.
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(4) Bir cihazın veya donanımın ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen uygunluk değer-

lendirmesine ilişkin kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya Bakanlığın ya da ilgili onaylanmış ku-

ruluşun kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 17 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek I’de yer alan temel gereklerin yerine geti-

rildiğini belirtir.

(2) AB uygunluk beyanı Ek V’te yer alan içeriğe göre düzenlenir, Ek III’te düzenlenen

modüllerde belirtilen unsurları kapsar ve sürekli güncellenir. Başka dillerde düzenlendiği du-

rumlarda, AB uygunluk beyanına Türkçe tercümesi de eklenir.

(3) Üretimi tamamlanmış cihazların Ek I’de belirtilen uygulanabilir temel gereklere

uygunluğunu kolaylaştırmak için, donanımın AB uygunluk beyanı, donanımın özelliklerini be-

lirtir ve cihaz teşkil etmek üzere donanımın cihaza nasıl yerleştirilmesi ya da monte edilmesi

gerektiğine dair talimatları içerir. AB uygunluk beyanı, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği

bir dilde olmalıdır.

(4) Cihaz ya da donanımın, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzen-

lemeye tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak yalnızca bir

AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, bu teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini

ve referans numarasını içerir.

(5) İmalatçı, AB uygunluk beyanı düzenleyerek cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğin

gereklerine uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenmiş sayılır.

(6) Donanımla birlikte AB uygunluk beyanının bir kopyası sunulur.

CE işaretlemesinin genel esasları

MADDE 18 – (1) “CE” işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğine uygun olarak iliştirilir.

CE işareti iliştirilmesi ile ilgili kurallar ve şartlar

MADDE 19 – (1) CE işareti görülebilir, okunaklı ve silinemez bir biçimde cihaza ve

donanıma veya bunların bilgi levhasına iliştirilir. Bu durumun mümkün olmaması veya cihaz

ya da donanımın yapısı nedeniyle bu durumun garanti edilmemesi halinde ambalaja ve cihaz

veya donanıma eşlik eden belgelere iliştirilir.

(2) CE işareti cihaz ya da donanımın piyasaya arzından önce iliştirilir.

(3) CE işaretini, cihaz ya da donanımın imalat kontrol safhasına müdahil olan onay-

lanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası ve CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki basamağı

izler. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası kuruluşun kendisi tarafından veya talimatı

ile imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.

(4) CE işaretini ve üçüncü fıkrada belirtilen onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numara-

sını, özel bir riski veya kullanımı gösteren başka bir işaret takip edebilir.

(5) Bakanlık, CE işaretini düzenleyen mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak

için mevcut uygulamaları temel alır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı halinde gerekli

tedbirleri alır.
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İbareler

MADDE 20 – (1) Ek IV’te belirtilen ibareler, cihaza veya cihazın bilgi levhasına ve il-

gili olduğu ölçüde donanıma veya donanımın bilgi levhasına gözle görülür, okunaklı ve silin-

meyecek şekilde iliştirilir.

(2) Ek IV’te belirtilen ibareler, cihaz ya da donanımın piyasaya arzından önce iliştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi

Bildirim

MADDE 21 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değer-

lendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesini uygun bulduğu kuruluşları Eko-

nomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş 

MADDE 22 – (1) Bakanlık, 27 nci maddede belirtilen hükümleri de içerecek şekilde

onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşunun değerlendirilmesi ve görev-

lendirilmesi ile onaylanmış kuruluşun izlenmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması ve yü-

rütülmesinden sorumlu olan yetkili kuruluştur.

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar

MADDE 23 – (1) Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlen-

dirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkan verilmeyecek şe-

kilde,

b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesine ilişkin kararların yetkin

personel tarafından alınmasını ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik ince-

lemesi yapmış olan personelden farklı olması sağlanacak biçimde,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık

hizmetlerinin ticari veya rekabet esaslı olarak teklif edilemeyeceği ve sunulamayacağı bir bi-

çimde,

d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,

e) Onaylanmış kuruluşlarla ilgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirile-

bilmesi için yeterli sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle,

yürütülür.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü 

MADDE 24 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuru-

luşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlen-

dirme, bildirme ve denetleme yöntemleri ile bu yöntemlerde meydana gelen değişiklikleri Eko-

nomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 25 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek amacıyla Bakanlığa başvuran uygun-

luk değerlendirme kuruluşu, bu maddede belirtilen tüm gereklilikleri karşılar.
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(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve

tüzel kişiliği haiz olur.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı iş-

letme veya değerlendireceği cihaz ya da donanım ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve

üçüncü taraf kuruluş niteliğinde olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendirdiği

cihaz ya da donanımın tasarımı, imalatı, tedariki, monte edilmesi, kullanımı veya bakımında

yer alan işletmeleri temsil eden bir mesleki veya ticari birliğe bağlı olması durumunda, herhangi

bir menfaat gözetmediğini ve bağımsız hizmet verdiğini kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş

olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme

görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, değerlendirdikleri cihaz ya da donanımın ta-

sarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, yüklenicisi, alıcısı, sahibi, kullanıcısı, muhafaza edicisi ya da

bu kişilerin temsilcisi olamaz. Bu kısıtlama, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyet-

lerine istinaden cihaz ya da donanımın kullanımının gerekli olduğu durumları veya cihaz ya

da donanımın kişisel amaçlarla kullanıldığı durumları kapsamaz.

b) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirme

görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli, cihazların ya da donanımların tasarımı, imalatı,

yapımı, pazarlaması, yüklenmesi, kullanılması ya da muhafaza edilmesi konularında doğrudan

yer alamaz ve bu faaliyetlerle uğraşan kişileri temsil edemez. Gerçekleştirecekleri uygunluk

değerlendirme faaliyetleri ile ilgili verecekleri kararların bağımsızlığını ya da mesleki gerek-

liliklerini yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir faaliyette bulunamaz.

Bu hususlar özellikle de danışmanlık hizmetleri için geçerlidir.

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik ve yüklenicilerin faaliyetleri-

nin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını etkilememesini sağ-

lar.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onun personeli, yüksek seviyede gerekli

teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetini

yürütür. Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını veya kararlarını etkileyebilecek,

bilhassa faaliyetlerinin sonuçlarından menfaati olan kişi veya grupların özellikle finansal yön-

den tüm teşvik veya baskılarından uzak olmalıdır.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek III kapsamındaki görevlendirilmiş olduğu

alana ilişkin faaliyetlerin gerek kendisi tarafından yapılması, gerekse bu faaliyetlerin kendi

adına veya sorumluluğunda yapılması durumunda, bu faaliyetleri yerine getirebilecek yeterli-

liğe sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği her bir cihaz ya da

her nevi donanım kategorisi ile ilgili uygunluk değerlendirme işlemi için kendi yetki ve so-

rumluluğu altında her zaman;

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yürütebilmek için teknik bilgi ile yeterli düzey-

de ve uygun tecrübeye sahip personele,
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b) Uygunluk değerlendirme işlerinde kullanılacak prosedürlerin şeffaflığını ve yeniden

yapılabilmesini temin edecek şekilde, yürütülen uygunluk değerlendirme işlemine ilişkin pro-

sedürlerin açıklamalarına, uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak

yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasında ayrım yapılabilmesini sağlayacak uygun

politika ve yöntemlere,

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz

konusu ürünün teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını

dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemlere sahip olmalıdır. 

(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili teknik

ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirecek gerekli imkanlara sahip olmalı ve tüm ge-

rekli ekipman veya tesislerden yararlanma imkanı bulunmalıdır.

(8) Uygunluk değerlendirme görevlerinin yürütülmesinden sorumlu personel aşağıda

belirtilen hususlara sahip olmalıdır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirmekle

görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayan teknik ve mesleki eğiti-

me.

b) Yürüttükleri değerlendirmenin gereklilikleri hakkında yeterli bilgiye ve değerlen-

dirmeleri yürütmek için gereken yeterli yetkiye.

c) Ek I’de yer alan temel gerekler, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar ile Birlik

uyumlaştırılmış mevzuatındaki ulusal mevzuatta yer alan ilgili hükümler konusunda yeterli

bilgi ve anlama kabiliyetine.

ç) Yürüttüğü değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmiş olduğunu kanıtlayan sertifika,

kayıt ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değer-

lendirme işlemini yürütmekten sorumlu personelinin tarafsızlığı güvence altına alınır. Uygunluk

değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemlerini yü-

rüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme so-

nuçlarına bağlı tutulamaz.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu ta-

rafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorum-

luluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlıkla olan ilişkileri hariç ol-

mak üzere, Ek III kapsamında veya kendisine yetki veren ilgili mevzuatın herhangi bir hükmü

gereğince görevlerini yürütürken elde edilen tüm bilginin mesleki gizliliğini sağlar. Mülkiyet

hakları korunur.

(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve 36 ncı

madde uyarınca Komisyon tarafından kurulmuş Onaylanmış Kuruluşlar Koordinasyon Gru-

bunun faaliyetlerine iştirak eder veya uygunluk değerlendirme işleminde görev alan persone-

linin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, çalışmalar

sonucunda ortaya çıkan idari karar ve dokümanı genel rehber olarak kullanır.
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Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı

MADDE 26 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya ko-

nulan kriterlerin, 25 inci maddede tanımlanan gereklilikleri kapsaması ve uygunluk değerlen-

dirme kuruluşunun da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlaması durumunda, söz konusu ku-

ruluşun 25 inci maddede yer alan gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme işlemi ile bağlantılı

belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kul-

landığı hallerde, bunların 25 inci maddede yer alan gereklilikleri karşılamasını sağlar ve bu

duruma ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir. 

(2) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicileri tarafından yürütülen faa-

liyetlere ilişkin her türlü sorumluluğu üstlenirler.

(3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir yüklenici, şube veya

temsilcilik tarafından yürütülebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş, her bir yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin de-

ğerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek III kapsamında yürüttüğü gö-

revlere ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Bildirim başvurusu

MADDE 28 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış

kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu ile birlikte, yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk

değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ile cihaza/do-

nanıma veya cihazlara/donanımlara ilişkin gerekli bilgiler ve ayrıca, uygunluk değerlendirme

kuruluşunun 25 inci maddede düzenlenen gereklilikleri karşıladığını kanıtlayan ve 16/12/2011

tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlen-

dirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası

çerçevesinde düzenlenmiş bir akreditasyon belgesi sunulur.

Bildirim süreci

MADDE 29 – (1) Bakanlık, sadece 25 inci maddede düzenlenen gereklilikleri karşıla-

yan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirebilir.

(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılı-

ğıyla Komisyona bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi

kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme işlemleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya

modülleri, ilgili cihaz/donanım veya cihazları/donanımları veya bunlara ilişkin tüm ayrıntıların

yanı sıra ilgili kuruluşun uygunluk değerlendirme işlemine ilişkin yetkinliğini doğrulayan bil-

gileri içerir.

(4) Komisyona ve üye ülkelere bildirim tarihinden itibaren iki hafta içinde Komisyon

veya AB üyesi ülkeler, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek

bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. Ancak böyle bir kuruluş, Komisyon tarafından bir

kimlik kayıt numarası alınmasını takiben Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak atanır.
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(5) Bakanlık, bildirime ilişkin herhangi bir esaslı değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracı-

lığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası 

MADDE 30 – (1) Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesini

ve Komisyon tarafından kamuoyuna açık olarak yayımlanan onaylanmış kuruluşlar listesine

dahil edilmesini takiben, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş atanmış olduğu uygun değer-

lendirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

(2) Onaylanmış kuruluş, birden fazla mevzuat kapsamında görevlendirilse dahi, Avrupa

Komisyonu tarafından verilen tek bir kimlik kayıt numarası ile faaliyetlerini yürütür.

Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 31 – (1) Bakanlık, bir onaylanmış kuruluşun 25 inci maddedeki gereklilikleri

artık karşılayamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini tespit etmesi veya bu ko-

nuda bilgilendirilmesi durumunda, bu yükümlülüklerin yerine getirilememesine veya bu ge-

reklerin karşılanmasındaki uygunsuzluğun büyüklüğüne bağlı olarak onaylanmış kuruluşun

faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, bu durum

hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ivedilikle gerekli bilgilendirmeyi yapar.

(2) Faaliyetlerin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son

verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini kendisi sona erdirdiği durumlarda,

Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tara-

fından işleme alınmasını veya talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulma-

sını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz

MADDE 32 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan

veya onaylanmış kuruluşun yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri, talebi doğrultusunda

Komisyona sunulmak üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği

bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini

talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü

maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri 

MADDE 33 – (1) Onaylanmış kuruluş, Ek III’te belirtilen uygunluk değerlendirme iş-

lemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirir.

(2) Uygunluk değerlendirmesi, şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeciler için gereksiz

ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş, taahhüt

ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu cihaz

ya da donanımın teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini veya

özelliğini dikkate alarak faaliyetini yürütür. Onaylanmış kuruluş bunu yerine getirirken bu Yö-

netmelik kapsamındaki cihazın ya da donanımın uygunluğu için öngörülen zorluk derecesi ve

koruma seviyesini dikkate alır.
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(3) Onaylanmış kuruluş, Ek I’deki temel gereklerin veya ilgili uyumlaştırılmış stan-

dardların veya diğer teknik özelliklerin imalatçı tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi

durumunda, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve düzeltici tedbir alınıncaya

kadar imalatçıya belge düzenlemez ve onay kararı almaz.

(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sertifikasının verilmesinden veya onay kararı alın-

masından sonra uygunluğun izlenmesi sürecinde cihazın ya da donanımın ilgili gerekleri artık

karşılamadığını tespit ederse, imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını ister ve gereken

hallerde belgesini veya onay kararını askıya alır veya iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin iste-

nen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi veya onay kararını uygun

şekilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz

MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, aldıkları kararlara karşı bir itiraz yönteminin

bulunmasını sağlar. 

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 35 – (1) Onaylanmış kuruluş, Bakanlığı aşağıdaki hususlar hakkında bilgi-

lendirir:

a) Bir belgenin veya onay kararının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya

iptal edilmesi.

b) Bildirim kapsamına veya koşullarına etki eden her durum.

c) Uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi

bir bilgi talebi.

ç) Talep üzerine, bildirildikleri kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri

ve sınır ötesi faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmeliğe göre aynı uygunluk değerlendirme faali-

yetlerini yürüten diğer onaylanmış kuruluşlara, aynı tipteki cihaz ya da donanımları kapsayan

benzer uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin olumsuz uygunluk değerlendirme sonuçlarına

ve talep edilmesi halinde olumlu sonuçlarına ilişkin bilgiyi sunar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu 

MADDE 36 – (1) Bakanlık, Komisyon tarafından ilgili AB mevzuatı kapsamında oluş-

turulan gaz yakan cihazlar alanındaki onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına onaylan-

mış kuruluşların doğrudan veya temsilcileri vasıtasıyla katılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasaya Arz Edilen Cihaz ve Donanımın Piyasa Gözetimi ve Koruma Önlemleri

Piyasaya arz edilen cihaz ve donanımın piyasa gözetimi 

MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki cihaz ve donanımların piyasa

gözetimi ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini

uygular.
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Ulusal düzeyde risk taşıyan cihazlar veya donanımlara yönelik işlemler

MADDE 38 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki bir cihaz ya da donanımın

insan sağlığı ve güvenliğine veya evcil hayvanlara veya malların korunmasına karşı bir risk

teşkil ettiğine dair yeterli neden bulunması halinde, söz konusu cihaz ya da donanımı bu Yö-

netmelikte yer alan ilgili tüm gerekleri kapsayacak şekilde bir değerlendirmeye tabi tutar. İlgili

iktisadi işletmeci gerektiğinde Bakanlık ile işbirliği yapar.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada yer alan değerlendirme sonucunda cihaz ya da donanımın

bu Yönetmelikte yer alan gereklere uygun olmadığını tespit etmesi durumunda, ivedilikle ilgili

iktisadi işletmeciden riskin büyüklüğü ile orantılı olarak söz konusu cihazı ya da donanımı

ilgili gereklere uygun hale getirmesi için tüm uygun düzeltici önlemleri almasını, makul bir

süre içerisinde cihazı ya da donanımı piyasadan çekmesini veya geri çağırmasını talep eder.

(3) Bakanlık konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(4) İkinci fıkrada yer alan önlemler hakkında, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine

Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlen-

dirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Ba-

kanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

(6) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bu Yönetmelik kapsamında yer alan tüm

cihazlara ve donanımlara ilişkin her türlü uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(7) İlgili iktisadi işletmecinin ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici

tedbiri almaması durumunda Bakanlık, cihazların ya da donanımların piyasada bulundurulma-

sının yasaklanması veya kısıtlanması veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için her

türlü uygun geçici tedbiri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu derhal bu

önlemlerden haberdar eder.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen bilgilendirme, özellikle uygunsuz cihaz ya da donanımın

tanımlanması için gerekli olan ayrıntılı verileri, cihaz ya da donanımın menşeini, iddia edilen

uygunsuzluğu ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ile niteliği yanında iktisadi işletmeci

tarafından ileri sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık, özellikle cihaz ya da donanımın uy-

gunsuzluğunun, aşağıda belirtilen hususların birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir: 

a) Cihaz ya da donanımın, insan sağlığı veya güvenliği, evcil hayvanların veya mülki-

yetin korunması ile ilgili gereklikleri karşılayamaması.

b) Uygunluk varsayımını içeren 15 inci maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış stan-

dartlardaki eksiklikler.

(9) Bakanlık, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen

bilgiye istinaden, ilgili cihazın ya da donanımın uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul et-

tiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa

itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

(10) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir üye ülke veya Komisyon

tarafından yedinci fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz

edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.
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(11) Bakanlık, cihaz ya da donanım ile ilgili olarak bunların piyasadan çekilmesi gibi

uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri

MADDE 39 – (1) 38 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen tedbire

karşı üye ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan inceleme so-

nucunda, söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse, Bakanlık tedbiri

yürürlükten kaldırır.

(2) Komisyon tarafından yapılan incelemede bir Üye Devlet tarafından alınan ulusal

tedbirin haklı bir gerekçeye dayandığına hükmedilirse, Bakanlık, uygunsuz ekipman veya do-

nanımın piyasadan çekilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alır ve konuya ilişkin Komis-

yonu bilgilendirir.

Mevzuata uygun cihaz veya donanımların risk arz etmesi durumu

MADDE 40 – (1) 38 inci maddenin birinci fıkrasına göre gerçekleştirilen değerlendir-

me sonucunda, cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan veya

evcil hayvan sağlığı ve güvenliğine veya mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiği

tespit edilirse, Bakanlık, risk ile orantılı olacak şekilde, cihaz ya da donanım piyasaya arz edil-

diğinde söz konusu cihaz veya donanımın piyasadan çekilmesi veya makul bir süre içerisinde

geri çağrılması şeklinde olmak üzere cihaz veya donanımın artık risk taşımaması için uygun

olan her türlü tedbirin ilgili iktisadi işletmeci tarafından alınmasını talep eder.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu bütün cihaz ya da donanımlara ilişkin uy-

gun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, ikinci fıkrada belirtilen düzeltici tedbire ilişkin Ekonomi Bakanlığı vası-

tası ile Komisyonu ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme mevcut bütün ayrıntıları,

özellikle ilgili cihaz veya donanımların tanımlanması için gerekli olan veriyi, ürünün menşeini

ve tedarik zincirini, riskin türü ile ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerir.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 41 – (1) 38 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bulgular-

dan birinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden bu uygunsuzluğu sona

erdirmesini talep eder: 

a) CE işaretinin 19 uncu maddeye ve “CE” İşareti Yönetmeliğine aykırı olarak iliştiril-

mesi.

b) CE işaretinin iliştirilmemiş olması.

c) Ek IV’te gösterilen ibarelerin iliştirilmemiş olması veya 20 nci maddeye aykırı olarak

iliştirilmesi.

ç) Üretim kontrol aşamasına dâhil olan onaylanmış kuruluşa ait kimlik numarasının 19 uncu

maddeye aykırı şekilde iliştirilmesi veya iliştirilmemesi.

d) AB uygunluk beyanının hazırlanmaması ya da doğru olarak hazırlanmaması.

e) AB uygunluk beyanının bir kopyasının donanımla birlikte bulunmaması.

f) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması.
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g) 9 uncu maddenin altıncı fıkrasında veya 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen

bilgilerin olmaması, hatalı veya eksik olması.

ğ) 9 uncu veya 11 inci maddelerde belirtilen herhangi bir idari şartın yerine getirilme-

mesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzlukların devam etmesi halinde, Bakanlık piyasada

bulunan cihaz ya da donanımın yasaklanması veya kısıtlanması veya cihaz ya da donanımın

piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için uygun tüm tedbirleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komite işlemleri 

MADDE 42 – (1) Bakanlık, Komisyon tarafından kurulan gaz yakan cihazlar ile ilgili

komitenin çalışmalarına katılım sağlar.

İdari yaptırımlar

MADDE 43 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafın-

dan ihlal edilmesi durumunda, iktisadi işletmecilere yönelik 4703 sayılı Kanunda yer alan idari

yaptırımları, etkili, orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygular.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik, 2009/142/EC sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran

“Gaz Yakan Cihazlara İlişkin 09/03/2016 tarihli ve 2016/426/EU sayılı Avrupa Parlamentosu

ve Konsey Tüzüğü” dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlan-

mıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 45 – (1) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz

Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul

edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

kapsamında yer alan ve söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak, bu Yönetmeliğin yayımlandığı

tarihten önce piyasaya arz edilen cihazların piyasada bulundurulmasını veya hizmete sunul-

masını engelleyemez.

(2) Bakanlık, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer

alan ve söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce

piyasaya arz edilen donanımların piyasada bulundurulmasını engelleyemez.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin yedinci
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Denetim sonucunda ortaya çıkan aykırılıklarda sorumluluk, dağıtıcının teknik düzenlemelerde
yer alan yükümlülükleri saklı kalmak üzere üreticiye aittir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Güvensiz ürünlere ilişkin alınan önlemler ve ürünün içerdiği riskler hakkındaki
bilgiler etkili olacak şekilde duyurulur. Üretici tarafından yapılan duyuru veya duyuru şekli
uygun bulunmaz veya yetersiz görülürse;

a) Üretici; güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak ilan metninin, ulusal düzeyde yayın
yapan iki televizyon kanalında 07.00 - 22.00 saatleri arasında 30 saniyeden az olmamak üzere
yazılı ve sesli şekilde bir gün yayınlanmasını ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede
sayfanın en az dörtte biri büyüklüğünde Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesini,
kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde sağlar.

b) Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde toplanması ve yerel yayın yapan
gazete ile televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu
duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır. Risk altındaki kişilerin tamamına ulaşı-
labildiği durumlarda ise bu kişiler doğrudan bilgilendirilir.

c) Bakanlık, güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak veya yapılacak ilanlarda güvensiz
üründe tespit edilen riskin derecesine göre ilanın şekli, zamanı, süresi ve ilanın yapılacağı
televizyon ve gazetelere ilişkin ek hususlar belirleyebilir.

ç) Üretici güvensiz ürünlere ilişkin aldığı önlemler ve yaptığı duyurulara dair bilgi ve
belgeleri Bakanlığa sunar. Ayrıca Bakanlık, risk altındaki tüketicilere duyurulması amacıyla
güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri kendi internet sayfasında ve uygun görülen mecralarda ya-
yınlar. 

d) Güvensizlik tespiti sonucunda Bakanlık tarafından verilen piyasaya arz yasağı, top-
latma ve/veya bertaraf kararlarının gerekleri bu kararların tebliğ tarihinden itibaren en geç altı
ay içinde üretici tarafından yerine getirilir ve yerine getirildiği belgelenir. Üretici bu faaliyet-
lerden doğan her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Dağıtıcılar, teknik düzenlemelerle kendilerine getirilen yükümlülükleri yerine ge-

tirmek zorundadır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/6/2014 29028

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/6/2015 29390
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Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda görev
yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999

tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç) Daire Başkanlığı: Kurumun insan kaynaklarından sorumlu daire başkanlığını,
d) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen görevlere aynı veya başka görev

gruplarından yapılacak atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki unvanlara atanacaklar

için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,
ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatili hariç diğer günleri,
h) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ı) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak

görev yapan Devlet memurlarını,
i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda

belirtilmiştir.
a) Yönetim hizmetleri grubu:
1) Şube Müdürü.
2) Şef.
b) İdari hizmetler grubu:
1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur.
c) Destek hizmetleri grubu:
1) Hizmetli.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Avukat, mühendis, istatistikçi, tekniker, teknisyen, mütercim (tercüman).
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel

şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

hizmet süresine sahip olmak.
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
c) İlan edilen kadro için aranan şartları sağlayan personel bulunmaması durumu hariç,

Kurumda en az 6 ay çalışmış olmak.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel

şartlar aranır:
a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Şef, avukat, mühendis ve istatistikçi kadrolarında en az iki yıl, tekniker, teknisyen,

veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile memur kadrolarında ise en az beş yıl çalışmış bulun-
mak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Dört yıl ve üzeri süreli yükseköğrenim mezunu olanların en az dört yıl, dört yıldan

daha az süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,
3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya memur kadrolarının birinde çalışmış bu-

lunmak,
c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığından, yetkili özel eğitim kurumlarından veya yükseköğrenim

kurumlarından birinin vermiş olduğu programcılık, işletmenlik, bilgisayar kullanım sertifika-
sına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar işletmenliği ile ilgili ders
aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı ma-
hiyetteki kursta başarılı olmak,

3) Hizmetli kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak,
ç) Memur kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Hizmetli kadrosunda en az 2 yıl çalışmış bulunmak,
gerekir.
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Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların atanacağı unvanı öğrenim

durumu itibariyle kazanmış olmaları ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları
şarttır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında

aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
b) Mühendis veya istatistikçi kadrolarına atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yük-

sekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik (tercümanlık) bölüm-

lerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihinden önceki 3 yıl içinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sına-

vında (YDS) en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk
düzeyde başarılı olduğunu belgelemek.

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yük-
sekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim
veren okullardan mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla

ilgili duyuru, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, sınavlardan en az otuz
gün önce yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı Kurum intranet veya internet say-
fasından personele duyurulur. Duyuruda atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi
ve sayısı, aranacak şartlar, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir ve başvuru süresi beş
iş gününden daha az olarak belirlenemez. Bu duyuru üzerine, Kurum personelinden son başvuru
tarihi itibarıyla sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen kadrolardan
yalnızca birine ilişkin sınava katılmak amacıyla ilgili daire başkanlığına müracaat ederler. Ay-
lıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan
izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına
katılmaları mümkündür.

(3) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen şartları taşıma-
ları gerekir.

(4) İlgili daire başkanlığınca, görevde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sına-
vına katılma talebinde bulunan personelin durumu değerlendirilerek söz konusu sınavlara ka-
tılma şartlarını taşıyan ve taşımayan personele ait liste ile diğer hususlar uygun araçlarla, ayrıca
Kurum intranet veya internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, görevde yükselme sınavı veya un-
van değişikliği sınavına katılma şartlarını taşıyan personele yazılı bildirimde bulunulur.

(5) Aday memurların, başvuruları kabul edilmez.
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Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca teşkil edilen sınav kurulu tarafından
belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, Milli Eği-
tim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim ku-
rumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır. Sı-
navda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici
işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz
sayılır. Ayrıca, sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması ha-
linde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında disiplin
hükümlerine ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan baş-

lamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla
aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir Sınav Kurulu üyesinin

vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.
Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun intranet veya internet sayfasında
ilan edilir.  Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha
üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek
suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Ku-
rumca ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması
listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 14 – (1) İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde

Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Sınav Kurulunca
en geç on beş iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak, soruların yüzde onundan fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen
süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav
iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(3) Kesin başarı listesi, sınav sonuçlarının ilk ilanından sonra beş iş günü içerisinde iti-
raz olmaması halinde takip eden iş günü, itiraz olması halinde söz konusu itirazın Sınav Ku-
rulunca değerlendirilmesini müteakip ilan edilir.
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Sınavı kazananların atanması
MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde baş-
lanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından
başarı sıralamasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.
Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadroya yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 16 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz
etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ya-
pılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Başkanca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak
görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğ-
renim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış, sözlü sınavında
ise en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 17 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere

sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının
başkanlığında, aralarında Kurumun ilgili daire başkanının da bulunduğu toplam beş asıl ve üç
yedek üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden öğrenim
ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. Sınavlara, sınav kurulunun
başkan ve üyeleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının, ev-
latlıklarının ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerinin sınava katıldığının tespit
edilmesi halinde, sınav kurulu üyesi olarak görev yapamazlar. Bu hallerde yerlerine yedek üye
veya üyeler görevlendirilir.

(2) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-
rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada
çekimser oy kullanılamaz. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(4) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler
MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları ve görevler arasındaki ge-

çişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve ge-

çişler görevde yükselme sınavına tabidir.
b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi

içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme
sınavına tabi tutulmadan aynı hiyerarşik düzeydeki diğer görevlere atanabilirler.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler
ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin talep etmesi ve bu
Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve
benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tu-
tulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için
düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan ve 6 ncı maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip ol-
maları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki
görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

e) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar
MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte

sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı
alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte
öngörülen sınavda başarılı olma dışındaki diğer şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere
göre naklen atanabilirler.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarılı olan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dos-

yalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava ve dava
konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar genel hükümlere göre ilgili
daire başkanlığınca saklanır.

Kazanılmış haklar
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN 

(g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET 
ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Ana Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 4/1/2002

tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi
tutulan mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 4734 sayılı Kanunun

3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi mal ve hizmet alımlarını kapsar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihale ve alımlarda ceza ve yasaklara

ilişkin hükümler hariç olmak üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alt Yüklenici: Yüklenicinin, ihale konusu işin belirli alt kısımlarını ifa ettirdiği gerçek

veya tüzel kişileri,
b) Anlaşmalı İstekli: Çerçeve anlaşmaya taraf olan tedarikçi ve hizmet sunucularını,
c) Benzer iş: İhale konusu mal/hizmet alımı veya mal/hizmet alımının bölümleriyle ni-

telik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle
üretilen/usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve or-
ganizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ç) Çerçeve anlaşma: Şirketin sürekli ve yoğun kullanımına ihtiyaç duyduğu malzeme
ve hizmetlerin süratli ve zamanında temini gayesiyle, Şirketçe yapılan ihale sonucunda bir
veya birden fazla istekliyle akdedilen, sonraki alımlara ait kıstasların belirlendiği, net sipariş
içermeyen süreli ön anlaşmayı,

d) Danışman: Ana faaliyet konusu işlerde danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Şir-
ketin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde
bulunmayan, Şirketten danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve da-
nışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

e) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Gelen teklifler şartnamede belirtilen kıstaslar
doğrultusunda değerlendirildikten sonra belirlenen, Şirket lehine geçerli en avantajlı teklifi, 

f) Hizmet: Şirketin ana faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için 4734 sayılı Kanunun
3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında olduğu Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış
her türlü kiralama ve hizmet alımlarını,

g) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya
bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
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h) İdari şartname: Alımla ilgili, başta teklif hazırlama ve sunma esasları olmak üzere,
Şirketin ve isteklilerin uyacakları idari usul ve esasları gösteren belgeleri,

ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler
arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip
sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

i) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da
içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme
tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

j) İhale komisyonu: İhalelerde teklif zarflarını incelemek, açmak, isteklilerin yeterlik-
lerini değerlendirmek ve ihale yetkilisine sunmak üzere karar üretmekle görevli komisyonla-
rı,

k) İhale yetkilisi: Şirketin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

l) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya
da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

m) İstekli olabilecek: İhale dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların
oluşturdukları ortak girişimi,

n) İstisna limiti: 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenip, Kamu
İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen limiti,

o) İş bitirme belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu mal/hizmet veya benzer iş-
lerdeki deneyimini gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, verilen ve
değerlendirilen iş deneyimini gösteren belgeyi,

ö) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmet-
lerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet
işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

p) İş deneyimini gösteren belgeler: İş deneyim belgeleri ile gerçek kişilere veya iş de-
neyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere
ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen belgeleri,

r) İş ortaklığı: Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin, her birinin sorumluluğu işin ta-
mamına kaim olmak üzere, içlerinden birinin pilot ortak olarak belirlendiği oluşumları,

s) Kısmi teklif: İhale konusu alımın tüm iş kalemleri için değil de, ihale dokümanında
müsaade edilen belirli iş kalemleri için yapılabilecek teklifi ve/veya iş kalemleri için, yine ihale
dokümanında müsaade edilen asgari miktarda yapılabilecek teklifi,

ş) KİK: Kamu İhale Kurumunu,
t) KİK Mal Alımı Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 (Mükerrer) sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,
u) KİK Hizmet Alımı Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 (Mükerrer) sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,
ü) Konsorsiyum: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin arala-

rında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ve lider firmanın belirtildiği grubu,
v) Mal: Alıma konu olan ve istisna kapsamında olduğu Kamu İhale Kurumu tarafından

izin verilen her türlü malzeme, yedek parça mal ve hakları,
y) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin arala-

rında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
z) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep

üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,
aa) Satınalma: Mal ve hizmet alımlarını,
bb) Satınalma birimi: Şirketin bünyesinde satın almaya yetkili birimleri,
cc) Sözleşme: Şirket ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



çç) Sözleşme tasarısı: Şirket ile yüklenici arasında yapılacak yazılı anlaşmanın teklif
bilgilerini içermeyen imzasız örneğini,

dd) Standart form: Mal alımları için KİK Mal Alımı Yönetmeliği ekindeki, hizmet alım-
ları için KİK Hizmet Alımı Yönetmeliği ekindeki standart formlardan madde içeriğiyle uygun
olanları ile Şirket tarafından hazırlanan belgeleri,

ee) Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini (TEDAŞ),
ff) Talep sahibi ünite: Belirlenen usullere göre, mal veya hizmet alımı talebinde bulunan

ve/veya yapılan talepler ile ilgili ihtisas birimlerini,
gg) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların

oluşturdukları ortak girişimleri,
hh) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Şirkete sunduğu değer-

lendirmeye esas belgeler, bilgiler ve çerçeve anlaşma tesisi dışındaki ihalelerde fiyat teklifini
de içeren dokümanları,

ıı) Teklif tarihi: İhalenin yapılacağı tarih ve saati, aynı zamanda teklifin verileceği son
gün ve saati,

ii) Teknik şartname: Alıma esas mal veya hizmetin hangi özellik ve şartlara sahip ve
tabi olacağını açıklayan ihale dokümanını,

jj) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce Şirketçe her türlü fiyat
araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanak-
ları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu alımın/işin öngörülen bedelini,

kk) Yapımla ilgili hizmet işleri:
1) İmar planlarının hazırlanması,
2) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri,
3) Yapımla ilgili sondaj –zemin etüdleri,
4) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç),
5) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması,
6) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri,
7) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü,
8) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi,
9) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması ve benzeri danışmanlık alım

işlerini.
ll) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,
mm) Yerli malı: İlgili mevzuat uyarınca yerli malı olarak belirlenen malları, 
nn)Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
oo) Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yerli İstekli, İlkeler ve Yaklaşık Maliyet

Yerli istekli 
MADDE 5 – (1) Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda

yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli ol-
dukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli is-
tekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilemez.

(2) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her
birinin yerli istekli olması zorunludur.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler, ihale dokümanında belirtilmesi ha-
linde yabancı isteklilere de açılabilecektir. Bu durumda, Şirket tarafından yerli istekliler lehine
%20’yi aşmamak üzere ihale dokümanında belirtilecek oranda fiyat avantajı sağlanır.
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İlkeler
MADDE 6 – (1) Şirket, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu

denetimini, ihtiyaçların en kısa sürede, verimli ve uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını
ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet
alımı bir arada ihale edilemez.

(3) İhaleler kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. İhale işlemlerinde kârlılık; sa-
dece fiyatta en ucuzun değil, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti ile sağlanır. Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen en düşük fiyat olabileceği gibi, ihale konusu malın/işin
özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik,
stratejik, güvenlik, kamu payı, yerlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışındaki diğer
unsurlar da dikkate alınarak belirlenebilir.

(4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında, aday veya istekli sayı
sınırı aranmaksızın, açık ihale, pazarlık usulü, doğrudan temin usulü ve çerçeve anlaşma usulü
uygulanır. Ayrıca Şirket; teknolojik birikimin tek bir yerde bulunması, stratejik öncelikler,
ulusal menfaat, güvenlik, özgün teknoloji, standardizasyonun sağlanması ve acil ihtiyaçların
karşılanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilir. 

(5) Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta veya herhangi bir aşamasında iptal etmekte ser-
besttir.

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin ilkeler
MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımları ihaleleri yapılmadan önce Şirketçe, her türlü

fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir.
Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi
olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 

(2) İhale komisyonunun, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişik-
liğe uğradığını belirlemesi durumunda, değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle talep sa-
hibi birim tarafından güncellenen yaklaşık maliyet dikkate alır. 

(3) Yaklaşık maliyetin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu hiz-
metin alındığı gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alım ve İhale Usulleri

Alım usulleri 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte mal ve hizmet alımları; doğrudan temin, ihale ve

çerçeve anlaşmaya istinaden olmak üzere üç şekilde yapılabilir. 
Doğrudan temin
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde ihtiyaçlar, teknik şartnamelere bağlı kalı-

narak ilan yapılmadan, geçici/kesin teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kri-
terlerini arama zorunluluğu bulunmadan doğrudan temin edilebilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-
mesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, 
c) Mevcut mal, donanım, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve
toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
alınması, 

ç) Afet ya da başka sebeplerle enerji tesislerinin zarar görerek elektriğin kesilmesi ve/veya
can kaybı, mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen, Şirket tarafından önceden öngörüle-
meyen haller ortaya çıktığında, yapılacak onarım ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli
süre veya imkân bulunmaması hallerinde, istisna limitinin %5’ine kadar yapılacak alımlar,
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d) Kamu kurum ve kuruluşları ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden,
üniversite ve araştırma enstitülerinden yapılacak mal ve hizmet alımları,

e) Şirket ana faaliyet konularına ilişkin danışmanlık hizmet alımları, 
f) Şirket faaliyet konularına ilişkin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) ben-

dinde belirtilen limitin %5’ini aşmayacak mal ve hizmet alımları.
Doğrudan teminde uygulanacak usul
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında belirtilen doğrudan

teminler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
a) İşin büyüklük ve aciliyet durumuna göre bir veya birden çok firma, görüşmeye davet

edilir veya kapalı zarf teklifleri alınır.
b) Görüşmeler oluşturulan komisyon tarafından yürütülür ve sonuçlar tutanağa bağla-

narak alım yetkilisinin onayına sunulur.
c) Kapalı zarf alınması durumunda oluşturulan komisyon tarafından yürütülür ve so-

nuçlar tutanağa bağlanarak alım yetkilisinin onayına sunulur.
ç) (b) ve (c) bentlerine göre yapılan işlemlerde gerekli görülmesi durumunda istekli/istekliler

tekrar görüşmeye çağrılır.
d) Yapılacak iş, şartlar, süre ve fiyatlandırma esasları ile gerekli diğer bilgileri içeren

bir protokol tanzim edilerek taraflarca imzalanır.
(2) Elektronik ortamda yapılan doğrudan alımlarda ise hizmet sunucusunca belirlenen

fiyatlar teklif yerine geçer. Bir veya birden çok hizmet sunucusundan alınan teklifler oluşturulan
komisyon tarafından değerlendirilir ve sonuçlar tutanağa bağlanarak alım yetkilisinin onayına
sunulur.

(3) Bu maddede bahsi geçen alımlarda gerekli görülmesi halinde kredi kartı ile de öde-
me yapılabilir. 

İhale usulleri
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler;
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü,
ile yapılır.
Açık ihale usulü
MADDE 12 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık

ihale usulünde, ihale duyurusu ilan yoluyla 26, 27 ve 28 inci maddelere göre yapılır.
(2) İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp kapalı

zarf içinde, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde posta ile
gönderirler veya elden teslim ederler. Postadaki gecikmelerden Şirket sorumlu değildir. Son
teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmayarak ilgili firma
veya firmalara iade edilir.

(3) Açık ihale usulü ile çıkılan ihalenin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi
veya ihale sürecinin neticelendirilememesi durumunda, yeniden çıkılacak ihalenin sonuçlan-
dırılmasına kadar geçecek sürede doğacak acil ihtiyaçların temininde, diğer ihale usullerinden
biri veya doğrudan temin alım şekli uygulanabilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü 
MADDE 13 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü; Şirketçe ihtiyaç duyulması ha-

linde yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Şirketçe davet edilen isteklilerin teklif
verebildiği usuldür.

(2) İhale komisyonu tarafından, ön yeterlik ilânında ve şartnamesinde belirtilen değer-
lendirme kriterlerine göre, adayların verdikleri yahut adayların işleri ve işyerleri incelenerek
toplanan bilgiler esas alınarak, ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.
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(3) Şartnamesinde belirtilen asgarî yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul
edilmez ve bu adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(4)  Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yete-
rince süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

Pazarlık usulü 
MADDE 14 – (1) Pazarlık Usulü, açık ihale usulüne göre yapılan ihalelerde netice alı-

namaması durumunda veya bağımsız olarak başvurulan yöntemdir.
(2) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir.

İhaleler, Komisyon tarafından alımın nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden
yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerinde ihale ka-
lanın neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında açıklanır.

(4) Özellik ve nitelikleri itibarı ile süreklilik göstermeyen ve aşağıda belirtilen mal-hizmet
alım ihaleleri pazarlık usulü ile yapılabilir: 

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya gelen teklifler
içinde geçerli teklif bulunmaması, 

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenme-
yen, Şirket tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması,

ç) Malzemelerin standartlara ve teknik şartnamelere uygunluğunun tespiti amacıyla la-
boratuvar hizmeti alımı gerekmesi,

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu ol-
mayan nitelikte olması,

e) İhale konusu mal ve hizmet alımının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle
teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

f) Özellikleri nedeniyle pazarlık usulüyle yaptırılmasında yarar görülen ve 4734 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen limitin %10’unu aşmayacak her türlü hiz-
met, eğitim, danışmanlık, tasarım ve benzeri işlerde şartname düzenlenmesi, yaklaşık maliyet
tespiti, geçici ve kesin teminat alınıp alınmaması, ihale yetkilisinin onayına bağlıdır.

(5) Bu ihale usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İsteklilere gönderilecek ihaleye
davet yazısı ile ihale sonuç bildirimleri posta ile veya faks ve elektronik posta ile de yapılabi-
lir.

Çerçeve anlaşma 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik dâhilinde;
a) Çerçeve anlaşma yapılmak üzere ihaleye çıkılabilir.
b) Çerçeve anlaşma bu Yönetmelikte belirtilen ihale usulleri ile gerçekleştirilir.
c) Yapılan ilanda, yeterlik kıstaslarının yanı sıra tahmini ihtiyaç miktarı da belirtilir.

Çerçeve anlaşma yapılmak üzere Şirket tarafından hazırlanan çerçeve anlaşma idari şartname,
teknik şartname, standart formlar ve çerçeve anlaşma taslağı kullanılır. Teklifler, ihale dokü-
manlarında belirtilen şekilde değerlendirilir ve ihale karara bağlanır. İhale sonunda, ihale do-
kümanlarında belirtilen yeterlik kıstaslarını sağlayan tüm istekliler çerçeve anlaşma yapmaya
davet edilir.

ç) Anlaşmalı istekliler, durumlarında yeterlik şartlarını sağlayamayacak bir değişiklik
olduğu takdirde bunu, en geç bir ay içinde Şirkete bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunma-
yarak teklif vermeye devam edenler hakkında yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununun yasaklılıkla ilgili hükümleri uygulanır. Ayrıca çerçeve anlaşma ya-
pılan şirket, çerçeve anlaşma süresi boyunca yılda bir kez yeterlik şartlarında değişiklik olup
olmadığına dair bilgi ve belgeleri Şirkete sunar. 
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d) Yeterlik şartları devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez tek-
lif vermeyenlerin çerçeve anlaşmaları feshedilir. 

e) Çerçeve anlaşma yapılmış olması Şirkete, çerçeve anlaşmada belirtilen miktarlarda
alımın bir kısmını veya tamamını alım yapma yükümlülüğü getirmez. 

f) Bir çerçeve anlaşmanın müddeti kırk sekiz aydan fazla olamaz.
g) Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanıla-

maz.
İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması
MADDE 16 – (1) İhale yetkilisinin onayı ile genel bütçeli idareler, il özel idareleri, be-

lediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine
kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi
teşebbüsleri, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerinden karşılanan mal ve hizmetler, başka
firmalardan teklif istenmeksizin, doğrudan bu kuruluşlardan temin edilebilir, sözleşme yapıla-
bilir ve bu şekilde yapılan alımlarda teminat şartı aranmayabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Dokümanı

İhale dokümanı içeriği
MADDE 17 – (1) İhale dokümanında; ihaleye ilişkin usul ve esasları içeren idari şart-

name, sözleşme taslağı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.
(2) İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.
(3) İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması, sözleşmede be-

lirtilen sıralamaya göre değerlendirilir.
İdari şartnameler
MADDE 18 – (1) Şirket, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin idari şartnameyi, ihale ko-

nusu işin özelliğine göre düzenlemekte serbesttir. 
İdari şartnamelerde yer alması zorunlu hususlar
MADDE 19 – (1) İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtil-

mesi zorunludur:
a) Alım konusu işin adı, niteliği, türü ile alıma konu iş kalemlerinin varsa kodu, adı,

miktarı ve özellikleri,
b) Şirketin adı, adresi, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi,
c) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve nereden temin edilebileceği ile fiyatı,
ç) Teklif mektuplarının şekli ve içeriği (standart form),
d) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,
e) İsteklilerde aranılan şartlar, istenen belgeler ve yeterlik kıstasları,
f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
g) Teklifin birim fiyat usulüyle mi yoksa götürü bedel usulüyle mi verileceği ve en uy-

gun teklifin nasıl belirleneceği,
ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,
h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihalenin sadece yerli isteklilere

açık olup olmadığı, hizmet alımında yerli istekliler lehine, mal alımında ise yerli malı olarak
belirlenen malları teklif eden istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajına ilişkin hususlar, 

ı) İhaleye kısmi teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse şartları,
i) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl de-

ğerlendirileceği,
j) Teklif ve ödeme para birimi,
k) Dokümanı oluşturan belgelerde birbiriyle çelişki olduğunun tespiti hâlinde öncelik

sırası,
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l) Numune istenecekse numuneyle ilgili açıklamalar,
m) Tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi, sözleşmenin imzalanması ve uy-

gulanmasıyla ilgili usul ve esaslar,
n) Şirket tarafından ihale dokümanlarında belirtilmesi halinde geçici ve kesin teminat

oranları ile teminatlara ait şartlar ve standart formları,
o) Şirketin herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etme-

mekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, ihalenin iptal edilmesinde tamamen serbest
olduğunun kaydı,

ö) İhale konusu işin süresi, teslim veya ifa yeri, teslim şartları ve teslimatta gecikme
olması hâlinde alınacak cezalar ve kesintiler, 

p) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

r) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları, 
s) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı

yükümlülükler,
ş) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği,
t) Sigortalamaya ilişkin şartlar,
u) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, varsa garantiler, süre ve şart-

ları,
ü) Anlaşmazlıkların çözümü,
v) Fatura tanzimiyle ve KDV istisnalarıyla ilgili hususlar,
y) Diğer hususlar ve isteklilere talimatlar,
z) Kesinleşen ihale kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve söz-

leşmenin imzalanması işlemlerine ait esaslar,
aa) İhalenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı ka-

nunların hükümlerine tabi olmadığı,
bb) İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırılıp yaptırılmayacağı,
cc) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapma yöntemleri ile zeyilname yapılmasına

ilişkin hususlar.  
(2) Yukarıdaki bilgilerden sözleşme tasarısı veya teknik şartnamede yer alanlar, madde

numarası belirtilerek, referans gösterilebilir. 
Teknik şartnameler
MADDE 20 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik özelliklerine, ihale

dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik özellikler;
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olup, rekabeti engelleyici hususlar içermez
ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlar.

(2) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygun-
luğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.

(3) Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün be-
lirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.
Ancak;

a) Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin
belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka
veya model belirtilebilir.

b) Mevcut mal, donanım, teçhizat, sistem, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve stan-
dardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal alımlarında, mevcut mal, donanım, teçhizat,
sistem, teknolojiye ait marka belirtilebilir.
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(4) Teknik şartnameler Şirket tarafından hazırlanır. Gerek duyulması hâlinde, ilgili mev-
zuat hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla da hazırlattırı-
labilir. 

Sözleşme tasarısı
MADDE 21 – (1) Şirket, sözleşme tasarısını işin özelliğine göre düzenlemekte serbest-

tir. Sözleşmede bulunması gereken zorunlu hususlar bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinde yer
almaktadır.  

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası

İhale onayının alınması
MADDE 22 – (1) Talep sahibi ünitece düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şart-

nameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman, normal ihalelerde ihale, çerçeve an-
laşmaya istinaden yapılan alımlarda alım onay belgesine (standart form) eklenir, ihale yetkili-
sine onaylattırılır ve sekretarya birimine intikal ettirilir. İhale/alım onay belgesinde ihale/alım
komisyonu asil ve yedek üyeleri de belirtilmek zorundadır.

(2) İlan verilebilmesi, yasaklılık sorgulaması yapılabilmesi ve bilgi formu gönderile-
bilmesi gibi işlemler için; ihale ilanından veya ihale davetinden önce sekretarya tarafından Ka-
mu İhale Kurumundan, ihale kayıt numarası alınır.

Sekretarya
MADDE 23 – (1) Sekretarya; ihaleyle ilgili ihale kayıt numarası alınması, ilanın yap-

tırılması, ihale dokümanlarının satışı, ihalenin komisyon başkan ve üyelerine bildirilmesi, ihale
dokümanı konusunda gelen değişiklik talepleriyle ilgili zeyilname işlemlerinin yürütülmesi,
açıklama taleplerinin talep sahibi üniteye iletilmesi ve bilahare cevaplandırılması, ihale ko-
misyonu sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, ihale sürecinde firmalarla ihale konusunda ya-
pılacak her türlü yazışmaların gerçekleştirilmesi, ihale kararı ile birlikte kendine intikal eden
teklif ve eklerinin ihale işlem dosyasında muhafazası, Kamu İhale Kurumundan yasaklılık te-
yidinin alınması, ihale sonucu bildirim ve sözleşmeye davet yazılarının yazılması ve sözleş-
menin hazırlanarak imzalattırılması, sözleşmenin ilgili birimlere intikali, yapılan açıklama, şi-
kâyet ve başvurularla ilgili yazışmaların yapılması, ihale sonuç bildirimlerinin, ilanlarının ya-
pılması, teminatların iade işlemleri, kendisine intikal eden ödemeye ilişkin belgelerin bir sure-
tinin ihale işlem dosyasında muhafazası, yasaklama taleplerinin ilgili Bakanlığa bildirilmesi
ve ihale işlem dosyasıyla ilgili benzeri diğer işleri yapan birimdir.

(2) Sekretarya birimi, satınalma birimi bünyesinden görevlendirilir.
İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları 
MADDE 24 – (1) İhale komisyonu, talep sahibi ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin

onayıyla; biri başkan olmak üzere tek sayıda personelden ve en az beş kişiden oluşturulur. Bu
personellerden ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması, birinin muhasebe veya malî işlerden
sorumlu bir personel olması zorunlu olup, bir üyenin de satın alma biriminden görevlendiril-
mesi esastır. Komisyonda işin uzmanı üyeler açık şekilde ifade edilmemişse, talep sahibi üni-
teden katılan personeller, işin uzmanı üye olarak addedilir.

(2) Komisyon oluşturulurken yeterince yedek üye belirlenir. Yedek üye belirlenirken,
başkan, muhasebe veya malî işlerden sorumlu personel ile uzman personellerin yedekleri özel-
likle isim isim belirtilir. Bunun dışındaki yedek üyeler, asil üyenin bulunmadığı durumlarda,
belgede yazılış sırasına göre komisyon toplantılarına iştirak eder. Yeterli yedek üye atanmamış
olduğu veya tespit edilen yedek üyelerin de bulunmadığı durumlarda, bulunmayan üyenin ye-
rine ihale yetkilisi gerekli nitelikleri haiz başka bir personel görevlendirir.

(3) İsteklilerin ihaleye katılırken vermek zorunda olduğu belgelerden, eğer o ihalede
isteniyorsa ve belgelerin var olup olmadığı konusu hariç olmak üzere; 
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a) Referans mektubu ve malî durum bildirimi; isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca ya-
yınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara
eşdeğer belgeleri; isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosunu gösteren belgeleri inceleme
sorumluluğu muhasebe veya malî işlerden sorumlu personele,

b) İsteklinin ihale konusu işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren
belgeler, iş deneyim belgesi, anahtar personel bildirimi ve benzeri ile tip test raporları, garantili
özellikler listesi ve benzeri gibi teknik şartname gereği istenilen belgeleri inceleme sorumluluğu
ise işin uzmanı komisyon üyesi personellere aittir. Ancak, diğer komisyon üyeleri de diledikleri
durumda lehte veya aleyhte görüş bildirebilirler. Görüş bildiren üyeler, o belgenin sorumlulu-
ğuna iştirak etmiş olurlar.

(4) İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale
sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

(5) Komisyonun ara toplantılar için çağrılması ve geciktirmeden ihale kararının oluş-
turulması, komisyon başkanının sorumluluğundadır. Komisyon çalışmalarından sekretaryaya,
15 gün içinde bilgi akışının olmaması durumunda sekretarya, komisyon başkanına bu durumu
yazılı olarak bildirir.

(6) İhale komisyonunun toplantılarına, asıl üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır.
Yedek üyeler ancak asıl komisyon üyelerinin izinli, raporlu veya görevli olarak il dışında bu-
lunmaları hâlinde toplantıya katılır.

(7) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon
üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu
olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini yazılı olarak belirtmek ve imzalamak
zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Oturumlara, yedek üye-
lerin katılmalarının gerekmesi hâlinde karar veya toplantı tutanağı metnine, yedek üyenin adı
soyadı ve görev unvanının yanı sıra, katılamayan asil üyenin adı soyadı ve toplantıya hangi
gerekçeyle katılmadığı yazılır.

(8) İhale komisyonları teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerden gerekli gördük-
lerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit ettirebilir.

(9) İhale komisyon kararları, ihale yetkilisinin onayıyla yürürlüğe girer. Komisyon ka-
rarlarının asılları, suretleri veya fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve
kurumlar hariç üçüncü şahıslara verilemez.

İhale işlem dosyası
MADDE 25 – (1) Şirket, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu

dosyada, onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, yapılmışsa ilan
metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile isteklilere yapılan bildirim-
lere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri, itirazlar ve sonuçları, sözleşme sureti ve diğer belgeler
ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreciyle ilgili bütün belgeler bulunur.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ilan veya daveti izleyen 3 gün
içinde, sekretarya tarafından ihale komisyonu üyelerine ilan metninin bir sureti, üyenin talebi
hâlinde tüm ihale dokümanının bir sureti, dosya hâlinde veya dijital ortamda verilir. 

ALTINCI BÖLÜM
İlan Kuralları ve İhale Dokümanına İlişkin Hususlar

İhale ilanı
MADDE 26 – (1) İhale ilanları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usu-

lüne göre oluşturulan standart ihale ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.
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b) İhale ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale dokümanını oluşturan belgelerde Şirketçe
yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

c) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.
(2) İlanlarda, ihale gününden 5 gün öncesine kadar düzeltme ilanlarıyla değişiklik ya-

pılabilir. 
İlanlarda bulunması gerekli hususlar
MADDE 27 – (1) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) Şirketin adı, adresi, telefon ve faks numarası, gerekli ise elektronik posta ve internet

adresi,
b) Alım konusu işin ihale kayıt numarası,
c) Alım konusu işin adı, niteliği, türü ile alınacak iş kalemlerinin varsa kodu,
ç) Alım konusu işin, önceden belirlenebilir mahiyette ise miktarı, değilse yaklaşık mik-

tarı, çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde tahmin edilen miktarı,
d) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapı-

lacağı yeri,
e) Teslim veya iş süresi,
f) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları, tekliflerin verilmesinde ve söz-

leşme imzalanması esnasında istenilen belgelerin neler olduğu,
g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat

avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,
ğ) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,
h) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
ı) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,
i) Teklif ve sözleşme türü,
j) Teklif ve ödemeye esas para birimi,
k) Kısmi teklif verilip verilemeyeceği,
l) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği,
m) Geçici teminat alınması gereken hallerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olma-

mak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,
n) Tekliflerin geçerlilik süresi,
o) İhalenin, ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735

sayılı Kanuna tabi olmadığı,
ö) Gerekli görülen diğer bilgiler.
İhale ilan süreleri ve kuralları
MADDE 28 – (1) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate

alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlanın yapılmasına kadar geçecek
süre de göz önüne alınarak, ilanı yayımlayacak yerlere yeterli süre öncesinden ilan metinleri
gönderilir.

(2) İlan yapılması halinde, ilan süresi 10 günden az olmamak üzere ihale dokümanında
belirlenir.

(3) İlanların Şirketin internet sitesinde yayınlanması esas olup Kamu İhale Kurumu
Bülteninde, yerel gazetelerin birisinde, yerli ve yabancı televizyon, radyo ve benzeri yazılı ve
görsel yayın organlarında da ihale duyurusu yapılabilir.

(4) Yerel gazete ilanları, Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılır. 
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 
MADDE 29 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı Şirkette bedelsiz görülebilir. Ancak,

ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.
İhale dosya bedeli, ihale dokümanında belirtilir.
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İhale dokümanlarında değişiklik veya açıklama yapılması 
MADDE 30 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Ancak değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit
edilerek yapılması istenilen değişiklikler değişikliği talep eden ünite tarafından söz konusu de-
ğişiklikle ilgili zeyilname hazırlanır, ihale yetkilisinden onay alınarak yapılan onaylı değişikliği
üç iş günü içinde şartname satın alan ve alacaklara duyurulması için ihaleyi yapan üniteye in-
tikal ettirilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanı alan bütün isteklilere
son teklif verme gününden beş iş günü öncesinden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
yazılı olarak gönderilir.

(2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi
takvim günü zeyilname ile ertelenebilir. Erteleme kararı ilan edilir. Zeyilname düzenlenmesi
halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini yenileyebilir.

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açık-
lama talep edebilir. Bu talebin Şirketçe uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, ihale do-
kümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç iş günü öncesinden bilgi sahibi ol-
malarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı ola-
rak gönderilir.

Yeterliğe ilişkin belgeler
ADDE 31 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki

ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler iste-
nebilir:

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumuyla ilgili belgeler,
2) İsteklinin, ilgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilan-

çosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu işle ilgili taahhüdü

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif

vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
2) İhale dokümanında belirtilen özelliklere sahip İş deneyim belgesi.
3) İsteklinin üretim veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve ka-

liteyi sağlamasına yönelik belgeler.
4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sa-

yıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi veya belgeler.
5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik per-

sonelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.
6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat

ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili

teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler.
8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,

uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen
sertifikalar.

9) Şirketin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların nu-
muneleri, katalogları veya fotoğrafları.
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c) İhale konusu işin niteliğine göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belge veya belge-
lerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye
ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. 

Ortak girişimler 
MADDE 32 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı veya konsorsiyum

oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. Bunlar kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıkla-
rına dair beyannamelerini ve/veya konsorsiyum protokolünü pilot ortağın veya liderin de be-
lirtildiği şekilde noter tasdikli olarak teklifiyle birlikte vermek zorundadır. Ortaklık beyanna-
mesinde ve/veya konsorsiyum protokolünde, iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan gerçek
veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları
belirtilir. 

Alt yükleniciler
MADDE 33 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Şirketin onayına sunmaları istenir.  Ancak bu
durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz. 

Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 34 – (1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı

elden yapılır. Ancak dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru mektubunda
ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve
bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi
kaydıyla, Şirket tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir. 

(2) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ ta-
rihi sayılır. 

(3) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, Şirketin resmi elektronik posta adresi
kullanılarak yapılır.

(4) Şirket tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara
göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

(5) İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından Şirketle yapılacak yazışmalarda
elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının
öngörülmesi halinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler Şirkete faksla bildirilebilir.

İhaleye katılamayacak olanlar ve ihale dışı bırakılacaklar
MADDE 35 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici

veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan ve-
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan Şirketin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli

kişiler.
ç) İhaleyi yapan Şirketin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve

ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç).
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f) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

(3) İhaleyi yapan Şirket bünyesinde bulunan veya Şirket ile ilgili her ne amaçla kurul-
muş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları
şirketler bu Şirketin ihalelerine katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edileme-
mesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal
edilir. 

(5) İhalelerde;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato

ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir du-
rumda olan,

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan,

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan,

ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi bor-
cu olan,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan Şirketçe yaptığı işler sırasında
iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu Şirket tarafından ispat edilen,

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faali-
yetten men edilmiş olan,

g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Şirket tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri ver-
meyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

ğ) Bu maddenin birinci fıkrasında ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye ka-
tılan,

h) Kamu İhale Kanununda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunan aday ve istek-
liler ihale dışı bırakılır. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütlerde bulunanların geçici temi-
natları gelir kaydedilir. Ayrıca bu bentte belirtilen istekliler hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı
maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

(6) İhale üzerinde kalan istekliden, beşinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde
belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zo-
runludur. Bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan
bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir. 

(7) Ortak girişimlerde söz konusu belgelerin yukarıda öngörülen şekilde bütün ortak-
larca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

(8) Beşinci fıkranın (c) bendindeki Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim bor-
cunun kapsamı ve tutarı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.

(9) Beşinci fıkranın (ç) bendindeki Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcunun kapsamına
girecek vergilerin tür ve tutarı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.
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İKİNCİ KISIM
Teminatlar, Teklif Mektupları, Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve

Değerlendirilmesi, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Tekliflerin Belirlenmesi ve
İhalenin Sonuçlandırılması

BİRİNCİ BÖLÜM
Teminatlar

Teminatlar, teminat olarak kabul edilecek değerler 
MADDE 36 – (1) İhalelerde, Şirket tarafından ihale dokümanında talep edilmesi ha-

linde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınır.
(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler

yerine düzenlenen belgeler.
(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul
edilir. 

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen bel-
gelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri
üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
Bunların Şirketin banka hesaplarına yatırılması zorunludur. 

(6) Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde çerçeve anlaşmaya davet edilecek isteklilere ait;
diğer ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imza-
lanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme im-
zalandıktan hemen sonra iade edilir.

(7) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(8) Her ne suretle olursa olsun, Şirketçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ih-

tiyati tedbir konulamaz. 
(9) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici

teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici te-
minat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale
konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Şirket tarafından belirlenir. 

(10) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına
veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan
biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

(11) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden
veya şubesinden teyidi Şirketçe yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin
imzasının bulunması gerekir.

(12) İlgili mevzuatına veya standart forma aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları
geçerli kabul edilmez. 
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İKİNCİ BÖLÜM
Teklif Mektupları

Teklif mektuplarının şekli
MADDE 37 – (1) Teklif mektupları, ilgili standart formlar esas alınarak hazırlanır.
(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de

faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ol-

ması.
(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı

tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
(4) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve

teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir ek-
siklik olarak kabul edilir. 

(5) Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiş-
tirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. 

(6) Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakı-
lır.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 38 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi,

şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek
süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir. 

(2) Şirketçe ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştiril-
memek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik
süresi kadar uzatılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 39 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
Şirketin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine
dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Şirkete verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Şirkete ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 40 – (1) Yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin iş-

lemler; aşağıda ve şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak
gerçekleştirilir.

(2) Yeterlik başvuruları ile teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
Şirkete verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş ol-
duğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale
komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar, Şirketin açık adresinin başvuru veya teklif zarflarının
üzerine yazılmamış olması durumu hariç, bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Çerçeve anlaşma tesisi ihalelerinde en az üç, diğer ihalelerde en az bir geçerli teklifin temin
edilemediği durumlarda ihale komisyonu, dış zarf kontrolüyle ilgili hükümleri kısmen veya
tamamen uygulamayabilir.

(3) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(4) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-

rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Aday veya isteklilerce sunulan
belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tu-
tanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir.

(5) Oturumda ihale usul ve şekline göre; 
a) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerle, çerçeve anlaşmaya istinaden yapılan alımlarda

teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı,
b) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde istekliler ile teklif fiyatları, son teklif alındıktan

sonra yaklaşık maliyet tutarı,
katılımcılara açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-

zalanır. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı
verilmeden oturum kapatılamaz.

(6) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(7) İhale dokümanında isteklilerin ihale dokümanı satın almaları şart koşulmuşsa, do-
küman parası yatırdığına dair belgelerde, isteklinin ismi olması zorunlu değildir. 

Tekliflerin değerlendirilmesi 
MADDE 41 – (1) Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda, ilgili birim

tarafından tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak ama-
cıyla bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri kapsamında net olmadığı anlaşılan hususlarla
ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı şekilde tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu
açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan
şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mek-
tubu ile ihale dokümanında talep edilmesi halinde geçici teminatı usulüne uygun olmadığı
tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu ilk de-
ğerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usu-
lüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, is-
teklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
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(3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım
ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde teklifler reddedilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi olarak gerçekleştirilen ihalelerde ekonomik açı-

dan en avantajlı teklif; 
a) En düşük fiyat esasına göre veya,
b) Fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınması esasına göre,
belirlenir.
Fiyat dışı unsurlar
MADDE 43 – (1) İhale konusu malın/işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme

ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, stratejik, güvenlik, kamu payı, yerlilik, kalite
ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dik-
kate alınarak belirlendiği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları
ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak
belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir. 

(3) Ekonomik ve mali yeterlik kıstasları ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak
öngörülemez. 

(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde
belirlenemez. 

(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve he-
saplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir
açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.

Aynı fiyatın teklif edilmesi
MADDE 44 – (1) Birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin

uygun görülmesi halinde, varsa fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak ekonomik açıdan en avan-
tajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurlar yoksa aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci
bir kapalı teklif istenir ya da aynı fiyat teklifinde bulunan istekliler arasında, komisyonca ka-
rarlaştırılacak belli bir gün ve saatte açık eksiltme yapılır. 

Açık eksiltme yapılması
MADDE 45 – (1) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Kapalı zarfların komisyon

huzurunda açılmasından sonra, ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri
dikkate alınamaz.

(2) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin teklif fi-
yatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması, ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale ko-
misyonunca belirlenmesi halinde veya bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesi gereğince açık ek-
siltmeye gidilmesine karar verilmesi durumunda açık eksiltmeye gidilir.

(3) Açık eksiltmeye, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin teklif fiyatlarının yaklaşık ma-
liyetin üzerinde olması durumunda geçerli teklif vermiş tüm istekliler, birden fazla istekli ta-
rafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde ise aynı fiyatı teklif eden isteklilerin tamamı çağı-
rılır ve isteklilerden kapalı zarf ile teklifleri alınır.

(4) Geçerli teklif vermiş firmalar arasında kapalı zarf ile en düşük fiyatı veren ilk iki
firma belirlenir, firmalardan yazılı olarak son teklifleri alınır ve ihale sonuçlandırılır. En düşük
fiyatı veren son iki firmanın belirlenememesi durumunda ise ihale iptal edilir. 
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(5) Açık eksiltme yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak mahalli
terk eder.

(6) Açık eksiltmelerde, firmaların rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler
arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin
doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı ge-
lenler, komisyon kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tes-
pit edilir.

Aşırı düşük teklifler 
MADDE 46 – (1) İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık

maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, be-
lirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili
ayrıntıları yazılı olarak ister. 

(2) İhale komisyonu;
a) Malın imalat sürecinin ekonomik olması veya verilen hizmet ve yapım yönteminin

ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde/işin yerine

getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen malların/işin özgünlüğü,
hususlarında, isteklinin belgelendirilmek suretiyle yaptığı yazılı açıklamaları dikkate

alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli
görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komis-
yonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

(3) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme
giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.

Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması 
MADDE 47 – (1) Mal alımlarında;
a) Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında belirtilen oranda yerli malı teklif eden

yerli istekliler lehine, ihale dokümanında belirlenen orana kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
İhale ilanı ve idari şartnamede yerli malı teklif eden yerli istekli lehine tanınan fiyat avantajı
oranı belirtilir. Yerli malını teklif etmekle birlikte, yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak
suretiyle ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. 

b) Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki is-
teklilerin teklif ettikleri bedellere, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen
fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır. Ortakları
arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler, yerli malı teklif eden yerli
istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajından yararlanamaz. 

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş
teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı, bu istekliler
dışındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi değerlendirilmiş teklif bedelleri
üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır. 

ç) Teklif edilen malın yerli malı olduğu kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ta-
rafından belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir. 

(2) Hizmet alımlarında;
a) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, ihale doküma-

nında belirlenen orana kadar fiyat avantajı uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı
teklif belirlenir. 

b) Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri
bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak
bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel
kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.
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c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate
alınarak belirlendiği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar, daha sonra ise yerli istekliler lehine
fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

İhalenin iptali 
MADDE 48 – (1) İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla Şirket ihaleyi her-

hangi bir aşamada verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İha-
lenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Şirket bütün tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, İdare isteklilerden her-
hangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere
bildirir.

İhalenin karara bağlanması, onaylanması 
MADDE 49 – (1) İhaleye geçerli teklif veren tüm isteklilerden ekonomik açıdan en

avantajlı birinci ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenir ve belirlenen bu istek-
liler Kamu İhale Kurumundan yasaklılık sorgulamasına tabi tutulur. Yasaklı olduğu halde iha-
leye katıldığı anlaşılanlar değerlendirme dışı bırakılır. İhale tarihinde yasaklı olduğu tespit edi-
lenlerin geçici teminatları irad kaydedilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihalelerde ihale, sorgulama sonucu yasaklı olmadığı anla-
şılan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye bırakılır. Ancak, elde edilen ekonomik
açıdan en avantajlı teklif, yaklaşık maliyetin üzerinde ise, bu durum sorgulanır. Sorgulama so-
nucunda;

a) Durumun yaklaşık maliyetin hatalı hesap edilmesinden veya teklif tarihine göre gün-
cellenmemiş olmasından kaynaklandığı anlaşılırsa, İhale Yetkilisi kanalı ile durum düzeltilir,
konu detaylı olarak komisyon kararında açıklanır ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerine bırakılır.

b) Yaklaşık maliyet doğru hesaplanmış ise Şirket, ihaleyi iptal edebileceği gibi, yaklaşık
maliyete en yakın birinci ve ikinci teklif sahiplerinden uygun gördüğü rakamı elde edinceye
kadar indirim talep etmekte ve/veya ihaledeki geçerli teklif sahiplerinden kapalı zarfla ikinci
bir teklif isteyerek ihaleyi sonuçlandırmakta serbesttir.

(3) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce Şirket;
a) İhale üzerinde kalan, 
b) İhale kararında belirtilmişse ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi,
c) Varsa yasaklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan 
isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan

temin edilen belgeleri ihale kararına eklemek zorundadır.
(4) İhale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar (standart form), ihale yetkilisinin

onayına sunulur.
(5) İhale yetkilisi, ihale komisyon kararını onaylar ya da ihaleyi iptal eder.
(6) İhale komisyonunca, elde edilen en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde

bulunması gerekçesiyle ihalenin iptalinin öngörüldüğü durumlarda ihale yetkilisi, ihalenin ve-
rilmesinin, yenilenmesine göre daha fazla Şirket lehine olacağını tespit etmesi hâlinde, gerek-
çelerini komisyon kararı üzerinde veya ekinde belirterek, mevcut şartlarla da ihaleyi verebilir.

Geçici teminat ve diğer belgelerin iadesi 
MADDE 50 – (1) İhale kararı onaylandıktan sonra, ekonomik açıdan en avantajlı birinci

ve ikinci; teklif sahiplerinin geçici teminatları hariç diğer bütün isteklilerin geçici teminatları
iade edilir. İade hâllerinde isteklilere iade edilen geçici teminata ilişkin belgenin bir nüshası
ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

(2) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri ihale so-
nuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamında Şirkete verilen asıl
belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir.
Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin Şirketçe onaylı bir suretinin
ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.
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Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet 
MADDE 51 – (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı

günü izleyen en geç üç iş günü içerisinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye
teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci takvim
günü kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın istekliye daha erken yapıldığının tespit
edilmesi veya kararın isteklilere elden tebliğ edilmesi halinde bu süre dikkate alınmaz.  İhale
sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerek-
çelerine de yer verilir.

(2) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç takvim günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz. İsteklilere ihale kararının elden tebliğ edilmesi ve isteklilerin ihaleye
itirazlarının bulunmadığını belirtmeleri halinde bu süreler dikkate alınmaz.

(3) Bu maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren
üç takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş iş günü içinde
kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, iadeli taahhütlü mektup ile teb-
ligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Ancak, bu bildirim isteklinin imzası alınmak su-
retiyle de tebliğ edilebilir. 

Kesin teminat alınması 
MADDE 52 – (1) Şirket tarafından ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde talep edil-

mesi halinde taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getiril-
mesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden
teklif edilen bedelin %6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınabilir.

(2) Kesin teminat istenilmemesi halinde düzenlenecek her hak edişten ihale doküma-
nında belirtilmesi halinde ve ihale dokümanında belirtilen oranında yapılacak kesintiler teminat
olarak alıkonulur.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması
MADDE 53 – (1) İhale üzerinde kalan isteklinin ihale dokümanında belirtilen belgeleri

veya kesin teminatı vermeyerek sözleşme imzalamaması durumunda, en uygun ikinci teklif fi-
yatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imza-
lanabilir. Ancak, bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce Şirket, ekonomik açıdan en
uygun ikinci teklif sahibi isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu
İhale Kurumundan teyit ederek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.

(2) Mücbir sebep hâlleri dışında, sözleşmeye/çerçeve anlaşmaya davet edilen isteklile-
rin, ihale dokümanında belirtilen usule uygun olarak sözleşme/çerçeve anlaşma imzalamaması
durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre
ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için işlem yapılır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması 
MADDE 54 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye/çerçeve anlaşmaya bağlanır.
(2) Sözleşmeler/çerçeve anlaşmalar Şirketçe hazırlanır ve yüklenici ile Şirketçe belir-

lenen yetkililer tarafından imzalanır.
(3) Yüklenicinin ortak girişim olması hâlinde, sözleşmeler/çerçeve anlaşmalar ortak gi-

rişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. 
(4) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin/çerçeve anlaşmaların notere

tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
(5) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme/çerçeve anlaşma düzenlenemez.
(6) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kaldığı halde yasal yükümlülüklerini

yerine getirmeyen ve/veya sözleşme/çerçeve anlaşma imzalamayan isteklinin geçici teminatı
gelir kaydedilerek hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Ancak,
diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci
fıkrası kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere Şirkete sunulan belgelerin
taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici
teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesi hükümleri
uygulanmaz.
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(7) Sözleşme/çerçeve anlaşma imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kamu İhale
Kurumuna gönderilmek suretiyle, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığı teyit edilir. 

İhale sonucunun ilanı
MADDE 55 – (1) Şirket,  ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarını,

kendi yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yoluyla ilan edebi-
lirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale Sonucuna İtiraz

İtiraz ve şikâyetler
MADDE 56 – (1) Şirket, ihalelerin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun

olarak yapılması hususunda sorumludur. Hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğ-
ramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli, ihale kararının tebliğinden itibaren  en fazla
3 takvim günü içinde yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.

(2) Yapılan şikâyetler, Şirket tarafından değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Sözleşme

BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Esasları

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar 
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşme veya eklerinde, aşağı-

daki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin tanımı, niteliği, türü, miktarı, 
b) Alım konusu iş kalemlerinin varsa kodu, adı, miktarı, teslim süresi,
c) İş kalemlerinin birim fiyatı, tutarı,
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,
d) Şirketin adı ve adresi,
e) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,
f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,
g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği,
h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline

dâhil olacağı,
ı) Şirket tarafından ihale şartnamelerinde belirtilmesi halinde kesin teminat miktarı ile

kesin teminatın iadesine ait şartlar,
i) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine

ait şartlar,
j) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,
k) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
l) Cezaya ilişkin hükümler,
m) Şirketçe belirlenenler dâhil tüm mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilme şartları,

sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülük-
ler,

n) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
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o) Çerçeve anlaşma sözleşmelerinde isteklilerin, durumlarında yeterlik şartlarını sağ-
layamayacak bir değişiklik olduğu takdirde bunu, kaç gün içinde Şirkete yazılı olarak bildirmesi
gerektiği,

ö) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,
p) Sigortalamaya ilişkin şartlar,
r) Yüklenicinin sözleşme konusu işle ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk-

ları,
s) Anlaşmazlıkların çözümü,
ş) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,
t) Hüküm bulunmayan hâller,
u) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
Fiyat farkı verilebilmesi
MADDE 58 – (1) Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin usul ve

esaslar, şartnamelerde belirtilir. 
(2) Söz konusu usul ve esaslar, mal ve hizmet alımları için 27/6/2013 tarihli ve

2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216
karar sayılı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak
Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımla-
rında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara aykırı olamaz.

İş ve işyerinin sigortalanması
MADDE 59 – (1) Tamir, bakım, tadilat, herhangi bir işleme tabi tutma gibi gayelerle

yükleniciye malzeme teslim edilmesi gereken işlerde yüklenici; kendisine teslim edilen mal-
zemelerin, özellik ve niteliklerine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre
içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile
hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zo-
rundadır.

Mücbir sebepler
MADDE 60 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
d) Gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından veya Kamu İhale Kurumu tarafından be-

lirlenecek benzeri diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın feshi gibi durumlar da

dahil olmak üzere, Şirket tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edi-
lebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine
getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yet-
memiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin
Şirkete yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zo-
runludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Denetim, Muayene ve Kabul

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 61 – (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul iş-

lemleri, Şirketçe kurulacak en az iki kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır.
Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Şirkete teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri
yapılamaz. Ancak ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla ve gerekli görülen durumlarda, yük-
lenicinin işyerinde de teslim ve kabul yapılabilir.
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(2) Sözleşmesinde/çerçeve anlaşmasında hüküm bulunması hâlinde; imalat veya üretim
süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırma-
ması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hu-
susunda, Şirket tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için, ihale dokü-
manlarında belirtilmiş olması kaydıyla kısmi kabul yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ek Kesin Teminata İlişkin Hükümler

Ek kesin teminat
MADDE 62 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı ola-

rak ödenecek bedel için ek kesin teminat alınmaz. İlave iş verilmesi halinde ek kesin teminat
istenir. Ek kesin teminat alınmasına karar verilmesi hâlinde yükleniciden, ek iş tutarının baş-
langıçtaki kesin teminat oranı ile çarpılmasıyla bulunan miktar kadar, teminat olarak kabul edi-
len değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi 
MADDE 63 – (1) Taahhüdün, sözleşme/çerçeve anlaşma ve ihale dokümanı hükümle-

rine uygun olarak yerine getirildiği, yüklenicinin bu işten dolayı Şirkete herhangi bir borcunun
olmadığı tespit edildikten ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği sap-
tandıktan sonra; alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların, alınan mal veya ya-
pılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi hâlinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı,
garanti süresi öngörülmeyen hâllerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) İşin konusunun piyasadan hazır hâlde alınıp satılan mal alımı olması hâlinde veya
bu işten dolayı ayrı bir işyeri numarası alınma zorunluluğu bulunmuyorsa, Sosyal Güvenlik
Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(3) Ayrı bir işyeri numarasının alındığı durumlarda, yüklenicinin bu iş nedeniyle Şirkete
ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan ka-
nunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi
hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevri-
lerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İade edilemeyen teminatlar
MADDE 64 – (1) Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hâllerde; işin kabul

tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde Şirketin yazılı
uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hü-
kümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde
Hazineye gelir kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme Şartlarında Değişiklik ve Sözleşmenin Feshi

Sözleşmede/çerçeve anlaşmada değişiklik yapılması 
MADDE 65 – (1) Sözleşme/çerçeve anlaşma imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin

aşılmaması ve Şirket ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen
hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) Toplam sözleşme bedelinde artış veya eksiliş olmadan iş kalemleri arasında, bedelleri

sözleşme bedelinin %10’unu geçmeyecek şekilde değişiklik yapılması,
c) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye

uygun olarak ödeme şartları,
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ç) Sözleşme/çerçeve anlaşma imzalanmasından sonra, alınacak Mal/Hizmetin Şirket
açısından daha iyi özellikleri haiz olduğunun belgelenmesi hâlinde, bedel ve süre artışı olmak-
sızın, Mal/Hizmet özelliklerinde değişiklik yapılması.

Sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın devri
MADDE 66 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde sözleşmeyi imzalamaya yetkili makamın

yazılı izni alınarak başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olan firmalardan ilk ihaledeki
şartlar aranır. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir
sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir söz-
leşme devredilemez veya devralınamaz. İzinsiz devredilen veya devralınan veya bir sözleşmenin
devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek,
devreden ve devralanlar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili mad-
deleri uygulanır.

(2) Sözleşmeden doğan alacaklar Şirketin onayı olmadıkça temlik edilemez. 
Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti 
MADDE 67 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü

kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilmek suretiyle hesabı

genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine
verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere Şirketin uygun görmesi halinde,
ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli
kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme/çerçeve anlaşma devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek yasaklama
hariç hakkında bu Yönetmeliğin 70 ve 72 nci maddelerine göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni
ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz
gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili Şirketin kabul edeceği birinin vekil tayin edil-
mesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil
tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere
göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, söz-
leşme/çerçeve anlaşma feshedilerek yasaklama hariç haklarında/hakkında bu Yönetmeliğin 70
ve 72 nci maddelerine göre işlem yapılır.

Yüklenicinin ortak girişim olması hâlinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya
mahkûmiyet 

MADDE 68 – (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde; 
a) Ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu,

özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel
olmaz. Ancak, bunlardan biri Şirkete pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot
veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk,
özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek
yasaklama hariç haklarında/hakkında Yönetmeliğin 70 ve 72 nci maddelerine göre işlem yapılır.
Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilmek sure-
tiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen
otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve Şirketin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o
iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla
sözleşme/çerçeve anlaşma yenilenerek işe devam edilebilir.

b) Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı,
tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer or-
taklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine geti-
rirler. 
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Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
MADDE 69 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin

mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte
yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat
ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilir. 

Şirketin sözleşmeyi feshetmesi 
MADDE 70 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Şirket sözleşmeyi/çerçeve anlaşmayı fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme/çerçeve anlaşma hükümlerine

uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında
belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Şirketin en az on gün süreli ve nedenleri
açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

b) Sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın uygulanması sırasında yüklenicinin bu Kamu İhale
Kanununda yer alan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ay-
rıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kay-
dedilir ve sözleşme/çerçeve anlaşma feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmeden/çerçeve anlaşmadan önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
MADDE 71 – (1) Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil

veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme/çerçeve anlaşma yapıldıktan sonra tespit edilmesi
halinde, varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme/çerçeve anlaşma
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az %80’inin ta-
mamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sü-
renin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek

nitelikte olmaması, 
hallerinde, Şirket sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını

isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda,
yüklenici hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden
varsa kesin teminat ve ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden
kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler 
MADDE 72 – (1) 69 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin Şirkete intikali,

70 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 70 inci maddenin
birinci fıkrasının (b) bendi ile 71 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme/çerçeve
anlaşma feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Şirket tarafından fesih kararı
alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 

(2) 69, 70 ve 71 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik
Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar
ile varsa kesin teminat ve ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edi-
lir.

(3) Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar
gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet
eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.
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(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
(5) 69, 70 ve 71 inci maddelere göre sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın feshedilmesi ha-

linde, yükleniciler hakkında bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle Şirketin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin etti-
rilir.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
MADDE 73 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin/çerçeve anlaşmanın feshedilmesi

halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, varsa kesin teminat ve ek kesin temi-
natlar iade edilir.

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
MADDE 74 – (1) Şirket, gerekçelerini ilgili olur yazısında detaylı olarak belirtmek su-

retiyle sözleşme konusu işi, fiyat farkları hariç sözleşme bedelinin %20’si oranında artırabilir.
İş artışı, eleman veya araç çalıştırma esasına dayalı yapılan hizmet alımı işlerinde; eleman
sayısı artışı, araç sayısı artışı, ilave süre şeklinde, münferiden veya birlikte uygulanabilir. İlave
iş verilirken, sözleşme bedeli ile verilen ilave iş bedelinin toplamı, hiçbir surette istisna limitini
aşamaz.

(2) İlave iş verilmesi hâlinde yüklenici ile ana sözleşme hükümlerinin aynen geçerli ol-
duğunu ifade eden ve ilave iş şartlarının belirlendiği bir ek sözleşme yapılır. Ayrıca yükleniciye,
gerekiyorsa işle orantılı veya işin gereği miktarında süre verilir.  

(3) Şirket, yine benzer şekilde sözleşme konusu işi, sözleşme bedelinin %20’si oranında
azaltabilir. Sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde,
yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve
yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin
tutarı arasındaki bedel farkının %5’i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. Yük-
lenici bu sebeple kamudan, görevlilerden ve yetkililerden herhangi bir hak ve zarar tazmin ta-
lebinde bulunamaz.

(4) Sipariş artış veya eksilişinde işlemin, sözleşme konusu iş kalemlerinin her biri için
ayrı ayrı oranlanarak gerçekleştirilmesi söz konusu olmayıp asıl olan, ilave verilen veya eksik
kalan tutarın, sözleşme bedeline göre olan oranıdır. 

(5) İhale öncesinde, yapılacak iş miktarının ve alt kalemlerinin net olarak tespit edile-
mediği hizmet alım işlerinde, sözleşme tutarı ilave ve eksik iş verme durumları hariç olmak
üzere aşağıdaki şekillerde değerlendirilir:

a) Sözleşme süresi bittiği hâlde, yükleniciye sözleşmede belirtilen bedel kadar iş veri-
lememişse, sözleşme bulunduğu noktada tamamlanmış sayılır. Ancak, verilebilen iş miktarı
%70’in altında kalmışsa, Şirket süre vererek işe devam edilmesini isteyebilir. Yüklenici bu is-
teği kabul etmediği takdirde, Şirketin eksik işten dolayı sorumluluğu kalkar.

b) Sözleşme süresi dolmadan sözleşmede belirtilen bedel kadar iş yaptırılmışsa, söz-
leşme bulunduğu noktada sona erer.

c) Sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş verildiği hâlde, yapılan tahakkuk sözleşme tu-
tarının altında kalmış ise, sözleşme yine bulunduğu noktada sona erer. Ancak, ödenen bedel
sözleşme bedelinin %70’inin altında kalmışsa, Şirket yaptırılan işi, gerekli miktarda süre ve-
rerek sözleşme bedelinin %70’ine kadar tamamlattırabilir. Yüklenici bu isteği kabul etmediği
takdirde, Şirketin eksik işten dolayı sorumluluğu kalkar.

ç) Sözleşmede yazılı iş miktarı kadar iş yaptırılamadan, yapılan ödemeler sözleşme tu-
tarını geçmiş ise, ilave iş verilme konusu hariç olmak üzere iş bulunduğu noktada sona erdirilir. 
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Sözleşmenin feshi hâlinde işlerin yürütülmesi

MADDE 75 – (1) Sözleşmenin feshi, ihale yetkilisinin fesih kararını onaylamasıyla

gerçekleştirilir. Fesihten önce gerekli ihtar veya ihtarların çekilmesi ile fesih kararına ait evrakın

düzenlenmesi, Şirketin sözleşmeyi yürütmekle görevli kontrol birimince yürütülür. Söz konusu

kararda; işin ihale kayıt numarası, işin adı, sözleşmenin imza tarihi, sözleşme bedeli, yüklenici

adı; varsa bu iş nedeniyle Şirketin uğradığı ve tazmini gereken zarar ve ziyanın tespiti; gün-

celleme dâhil irat kaydedilecek teminat miktarı, sözleşmenin hangi mevzuatın hangi maddesine

göre feshedildiği, yasaklama yapılıp yapılmayacağı, yasaklama yapılacaksa yasaklama işlemi-

nin dayandığı mevzuat, fesih işlemine konu olan eylemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen iş veya meslek ahlakına aykırı bir

davranış olarak addedilip addedilmeyeceği açıkça belirtilir.

(2) Fesih kararı onayı müteakip, vakit geçirilmeksizin satınalma birimine intikal ettirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yasaklar, Sorumluluklar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

İhalelere katılmaktan yasaklama ve cezai sorumluluk

MADDE 76 – (1) İhtiyaçların temini için yapılan sözleşmelerin uygulanmasında ve

sonucunda gelebilecek cezai işlemler ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların ihale-

lerden yasaklanması için yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

hükümleri uygulanır. 

Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu

MADDE 77 – (1) Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, de-

netim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak ya-

pılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin Şirketin yararına kul-

lanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan,

yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yükle-

nicilerle birlikte on yıl süre ile müteselsilen sorumludur.

(2) Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

Ayrıca haklarında 76 ncı madde hükümleri uygulanır.

Tedarikçilerin sorumluluğu

MADDE 78 – (1) Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun

olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine

uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğ-

rudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. 

Hizmet sunucularının sorumluluğu

MADDE 79 – (1) Hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara

uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yan-

lışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu

zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.
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İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avans verilmesi

MADDE 80 – (1) İhale dokümanlarında yer alması ve hak ediş ödemelerinde verildiği

oranda mahsup edilmesi kaydıyla yükleniciye, sözleşmenin geçici kabulünün yapıldığı tarihten

bir ay daha uzun vadeli avans teminat mektubu veya devlet tahvili karşılığında avans verilebilir.

Genel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

özel kanunlarla kurulmuş, kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, ba-

ğımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakle-

rinden alınacak mal ve hizmetlere karşı ödenecek avanslar için teminat aranmayabilir.

(2) Avans alacak yüklenicinin, alacağı avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tu-

tarları ile ifa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır. Yük-

lenici, aldığı bu avansı bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren belgeleri Şirketin tespit edeceği

süre içerisinde Şirkete vermekle yükümlüdür.

(3) Şirket, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya

şartnamede belirtilen süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış

avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hak edişten def’aten kesmeye, bu yetmediği

veya hak edişi bulunmadığı takdirde avans teminatının akde çevirmeye her zaman yetkilidir.

(4) Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hak edişin sözleşme bedeline ait

tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hak edişlerden kesinti yapılarak mahsup edilir. Mah-

sup edilen miktar kadar avans teminatı serbest bırakılır. Eğer var ise avans bakiyesi son geçici

hak edişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hak ediş tutarı yetmediği takdirde

farkı, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek

mahsup edilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz

gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılma-

dığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

(5) Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans karşılığı alınan teminatlar

haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

Usul ve esaslar 

MADDE 81 – (1) İhtiyaç duyulması halinde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin

usul ve esaslar ayrıca düzenlenir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 82 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uy-

gulanır. 

Sürelerin hesabı

MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunma-

yan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 84 – (1) 11/11/2009 tarihli ve 27403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları

Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
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Devam eden ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilana çıkılmış olan

ihalelere ilişkin işlemler, ilan tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre tamam-

lanır.

Yürürlük

MADDE 85 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 86 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2018/28

İşyeri : T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi)

Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 41 Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No : 1117605.006

Tespiti İsteyen : Toleyis Sendikası

İnceleme : T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi)

unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; T.C. Maliye Bakanlığı tarafından çıka-

rılmış eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri, spor

tesisleri vs. başlıklarını taşıyan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği” esaslarına göre faa-

liyetlerini sürdürmesi, işverenliğin vergi levhasındaki unvanının “Eğitim ve Dinlenme Tesisi”

olarak geçmesi, işyerinde çalışan işçilerin teknisyen, resepsiyon görevlisi, çamaşırhane görev-

lisi, muhasebe görevlisi, garson, bulaşıkhane görevlisi, kat ve temizlik personeli, mutfak te-

mizlik personeli, çaycı ve pideci görevlerini icra etmeleri, işverenliğin gelirlerinin ağırlıklı ola-

rak “Konaklama” gelirlerinden teşekkül etmesi en nihayetinde işyerinin 38 oda ve 67 yatak

kapasitesi ile Sağlık Bakanlığı personeline, başka kurumlardan gelen memurlara veya üçüncü

şahıslara konaklama hizmeti vermesi ayrıca yemek hizmeti de sunması nedeniyle, yapılan iş-

lerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer

aldığı tespit edilmiştir.

Karar: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi) unvanlı

işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Ko-

naklama ve eğlence işleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayım-

lanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/45

Konu : Turhal Şeker Fabrikası
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/46

Konu : Yozgat Şeker Fabrikası
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/47

Konu : Çorum Şeker Fabrikası
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/48

Konu : Kırşehir Şeker Fabrikası
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/05/2018

Karar No : 2018/49

Konu : Bor Şeker Fabrikası

Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                  5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul (Kapatılan) 62. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/135 

Karar No : 2017/307 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

16/05/2017 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 3000 TL ADLĠ PARA cezası ile 

cezalandırılan Adil ve Nadide oğlu, 20/07/1973 doğumlu, Giresun, Görele, Çiftlik Mah./köy 

nüfusuna kayıtlı ERKAN BEKTAġ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2246 

—— • —— 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/226  

Karar No : 2017/346 

Basit Yaralama, ġantaj suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

27/09/2017 tarihli ilamı ile 86/2, 107 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ziya ve Gülseren oğlu, 

15/04/1974 doğumlu, Ġstanbul, Sarıyer, ÇayırbaĢı Mah./köy nüfusuna kayıtlı YASĠN KIRAÇ tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2247 

————— 

Esas No : 2016/226  

Karar No : 2017/346 

Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

27/09/2017 tarihli ilamı ile 106/1-1. cümle, 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. 

GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ziya ve Gülseren oğlu, 

17/09/1972 doğumlu, Ġstanbul, Sarıyer, ÇayırbaĢı Mah./köy nüfusuna kayıtlı NURĠ KIRAÇ tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 2248 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/212583 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi  : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı:  

TCDD Karakuyu istasyonunda teslim 30.000 M3 (Teknik Ģartnameye göre - Volkanik 

Kökenli (Bazalt, Granit, Granodiyorit, Gabro, Diyabaz olacaktır) balast alım iĢidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığı-AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 29/05/2018 günü 

saat 14:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, 

doküman bedeli KDV Dahil 150,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 6000 0150 0158 0072 8839 

8248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok 

Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/ 

AFYONKARAHĠSAR adresinden temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3908/1-1 

—— • —— 
LĠMAN ĠÇĠ KONTEYNER TAġIMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/197450 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü, Selimiye 

Ġskele Mah. Burhan Felek Cad. No: 1  668 Üsküdar/Ġstanbul 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20-4707-4985/F: 0216 3451705 

c) Elektronik Posta Adresi : alizengin@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın 

     Adı ve Miktarı : 75.000 Sefer (3 yıllık) 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına 23.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ 

olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 TL 

(üçyüztürklirası) bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3980/1-1 
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2 KALEM BAY-BAYAN KOL SAATĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. ġahinbey Belediye BaĢkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü ihtiyacı 

2 Kalem Bay-Bayan Kol Saati, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca 

belirlenen marka (Revello-Beverly Hills Polo Club-Paco Marine) ve teknik özelliklerine uygun 

olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartname ile sair ihale evrakları 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı alınabilmekte 

olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.  

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/05/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4020/1-1 
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600 ADET DĠJĠTAL FOTOĞRAF MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı 600 adet dijital fotoğraf makinesi kuruluĢça istenilen Nikon Coolpix W300 

veya Olympus Tough TG-5 marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, marka/modelinin Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.05.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça istenilen 

marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4019/1-1 
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PASLANMAZ ÇELĠK BORU SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/202870 

ĠĢin Adı : Paslanmaz Çelik Boru Alımı 

Ġhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık Ġhale Usulü 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve 

Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. 

Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0266 721 31 00 - 0266 721 31 25 

c) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : www.etimaden.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : AISI 316L Kalite Paslanmaz Çelik Boru-1380 metre  

b) Teslim [yeri/yerleri] : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve 

Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü Bandırma/Balıkesir 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 90 (Doksan) Takvim 

Günü  

3 - Ġhalenin:  

a) Yapılacağı yer : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve 

Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. 

Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESĠR  

b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 - 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. ġekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde ilgisine göre, tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesini, 

4.1.6. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.7. Ġstekliler teklif dosyalarına, bütün malzemelerin mekanik özellikleri ile kimyasal 

analizini belirtir TS EN 10204/3.1 malzeme sertifikasını, 

4.2. Ġhaleye ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - Ġhale dokümanı, Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR 

adresinde ve Kurumumuz web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel 

karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. Ġhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta 

veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat 

Bankası Bandırma ġubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 no’lu hesaba yatırmak 

zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik/vergi 

kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına 

iliĢkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak TeĢekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya 

posta yoluyla bildirecektir. TeĢekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını 

gönderir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı 

TeĢekkül hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.  

6 - Teklifler 23.05.2018 ÇarĢamba günü, saat 14.00’e kadar Eti Maden ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü Evrak HaberleĢme ve ArĢiv 

ĠĢleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp 

TeĢekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 3923/1-1 
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2018/2019 Kampanya Döneminde Atıksu Arıtım Tesisinin Bakım, Onarım ve ĠĢletilmesi 

Hizmet Alımı Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt no  

1 - Ġdarenin : 2018/203030 

a) Adresi : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38 

2 - Ġhale konusu hizmetin:  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2018/2019 kampanya döneminde 1 (Bir) Mühendis ve    

9 (Dokuz) Teknisyen ile 250 (Ġkiyüzelli) gün süreli 

Fabrikamız Atık su Arıtım Tesisinin Bakım, Onarım ve 

ĠĢletilmesi Hizmeti  

b) Yapılacağı yer : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası-Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 22.05.2018 Salı günü - Saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler;  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler. 

4.2.1. ĠĢ Deneyimini Gösteren Belgeler; Son beĢ yıl içinde bedel içeren sözleĢme 

kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak 

üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik 

ürün deneyim belgeleri, 

4.3. Bu Ġhalede Benzer ĠĢ Olarak Kabul Edilecek ĠĢler; 

4.3.1. Ġhale Konusu ĠĢ veya Personel ÇalıĢtırmaya dayalı hizmet iĢleri benzer iĢ olarak 

kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) 

karĢılığı Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 22.05.2018 Salı günü saat 14:00’de kadar Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker 

Fabrikası HaberleĢme Servisi Adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Tekliflerin uygun bulunmaması halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, 

isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10 - Ġstekliler tekliflerini Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu Ġhale 

üzerine yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkbeĢ) takvim 

günüdür. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 -  Bu Ġhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3833/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 30.04.2018       Karar No: 7138 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. 

• MERKEZĠ ve TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent-ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 09.02.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 34.745 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Hatay  

• PAFTA NUMARASI : P35-b 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ’nin Hatay ilinde 34.745 hektarlık P35-b 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 3961/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 30.04.2018      Karar No: 7139 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. 

• MERKEZĠ ve TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent, ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 09.02.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 41.200 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Adana 

• PAFTA NUMARASI : O35-b 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ’nin Adana ilinde 41.200 hektarlık O35-b 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 3962/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 30.04.2018      Karar No: 7140 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. 

• MERKEZĠ ve TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent-ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ  : 22.02.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.414 hektar  
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• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Adana 

• PAFTA NUMARASI : N34-d1 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ’nin Adana ilinde 15.414 hektarlık N34-d1 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 3963/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 30.04.2018      Karar No: 7141 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. 

• MERKEZĠ ve TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent-ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ  : 09.02.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 24.994 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Hatay 

• PAFTA NUMARASI : O36-d2, d3, d4 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ’nin Hatay ilinde 24.994 hektarlık O36-d2, 

d3, d4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 3964/1-1 

—— • —— 
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Gümrüğümüzce FĠBER LAZER GRAVÜR DESEN SAN. TĠC. A.ġ. adına tescilli 

IM000935/05.02.2016 sayı/tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesinden kaynaklanan 

Tahakkuka iliĢkin yazılar yükümlüsünün Güzelyurt Mah. 5775 Sok. No: 8 MANĠSA adresine 

tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade 

edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarları 30 gün içerisinde ödenmesi aksi 

takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 
 

BEY. NO TA. TAHAKKUK NO TUTAR 

IM000935/05.02.2016 18342200KB000002 
K.D.V. : 202.094,28-TL 

TOPLAM : 202.094.28-TL 

 3928/1-1 

————— 

Gümrüğümüzce DeğiĢim Orman Ürünleri Ġmalat San. ve Tic. Aġ. (2730141699) adına 

tescilli IM016849/30.07.2008 tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamelerinden kaynaklanan 

ÖDEME EMRĠ tutarlarına ait yazıları yükümlüsünün Adnan Kahveci Mah. Yasemin Konakları B 

Blok D:11 Gürpınar Büyükçekmece/ĠSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste 

bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu 

ÖDEME EMRĠ tutarları ve ödeme anında hesaplanacak gecikme zammının tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil 

edileceği tebliğ olunur. 
 

BEY. NO TA. ÖDEME EMRĠ NO TUTAR 

IM016849/30.07.2008 33246378 
KDV : 31.937,76-TL 

TOPLAM : 31.937,76-TL 

 3929/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3988/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3989/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3990/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3991/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3987/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/503983 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

POLĠS AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
RüĢtü Ünsal Polis Meslek Yüksek 

Okulu Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ġirinyer/ĠZMĠR 

Adresi 
Menderes Cad. N: 407 

ġirinyer/ĠZMĠR 
Tel-Faks 0232 487 13 45 

Posta Kodu 35120 E-Mail rustuunsalpmyobis@egm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BERKAY YUMURTA ve GIDA 

TOPTAN TĠCARET-YELĠZ 

FĠLDAĞLI 

YELĠZ FĠLDAĞLI 

Adresi 
Yıldız Mah. 242/8 Sok. No: 18/A 

Buca/ĠZMĠR 

Yıldız Mah. 242/8 Sok. No: 18/A 

Buca/ĠZMĠR 

T.C. Kimlik No. 34096821362 34096821362 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġzmir Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 182266 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3979/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3986/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3986/2/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3985/1/1-1 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3985/2/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 
 3940/1/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 
 3940/2/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

 
 3940/3/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 
 3940/4/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 

 



5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412 
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Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2018 – Sayı : 30412
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2018/11674 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci

Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının
Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul
Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve
Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat
Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve
Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç
Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer
Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden
Tespiti Hakkında Karar

ATAMA KARARI
–– Başbakanlığa Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)
–– Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği
–– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve
Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/28)
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/05/2018 Tarihli ve 2018/45, 46, 47, 48 ve

49 Sayılı Kararları

NOT: 04/05/2018 tarihli ve 30411 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek
Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


