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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN

DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev

Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “Anestezi teknisyeni/teknikeri” başlıklı

bölümüne aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda ameliyata girecek hastayı

entübe eder.  Acil durumlarda da tabip sorumluluğunda hastayı entübe edebilir.

ı) Tabip sorumluluğunda parenteral girişimleri yapar, hastaya gerekli ilaç ve sıvıları uy-

gun parenteral girişim ile uygular.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “Tıbbi görüntüleme

teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölümün (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen-

miştir.

“f) Uzman tabip gözetiminde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

g) Tabip sorumluluğunda radyoopak madde enjeksiyonu yapar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “Acil tıp teknikeri” başlıklı bö-

lümün (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hastaneye ulaştırıncaya kadar hastaya Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları

uygun yollardan herhangi biriyle uygular.

b) Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon, gerekli hallerde kri-

kotirotomi, invaziv/noninvaziv mekanik ventilasyon ve oksijen uygulamaları yapar.

c) Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve

basit kanama kotrolü ve iğne dekompresyon uygulaması yapar.”

“d) EKG ve monitörizasyon ile ritim değerlendirmesi yapar, defibrilasyon, kardiyover-

siyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “Acil tıp teknisyeni” başlıklı

bölümün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yetkili sağlık meslek mensubunun sorumluluğunda hastaya uygun paranteral girişim

yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sine aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

“Biyomedikal mühendisi

a) Sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal teknoloji ürünlerinin geliştirilme-

sinde ve iyileştirilmesinde mühendislik teknik görüş ve yönetim becerilerini uygular.

b) Tıbbi cihaz ve biyomedikal teknik hizmetlerin; bakım, onarım, kalibrasyon gibi te-

darik süreçlerinin teknik şartname hazırlığı, hizmeti ifa, muayene ve kabul bölümlerinde teknik

uzman olarak görev alır.
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c) Tıbbi cihazların teknik performans ve finansal değerlendirmelerini yaparak tıbbi ci-

haz, mal ve hizmet alım komisyonlarında teknik bilgi desteği sağlar.

ç) Tıbbi cihazların güvenli ve verimli kullanımına ilişkin sağlık personelini bilgilendirir,

eğitim verir ve gerekli tedbirleri alır.

d) Biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların sağlık tesisi içerisinde envanter

kayıtlarının oluşturulmasını, güncellenmesini ve izlenebilirliğini sağlar.

e) Dijital hastane yönetimi, verimlilik, kalite ve akreditasyon süreçlerinde biyomedikal

mühendisliği ve tıbbi teknoloji yönetimine ilişkin kriterlerin mevzuata uygun olarak işletilme-

sini sağlar.

f) Sağlık tesislerinde bulunan biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların aktif

çalışma zamanlarının izlenebilirliğini sağlar ve ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların

hurda, enkaz ve köhneye ayrılması ile bertaraf süreçlerinde teknik uzman olarak bilgi desteği

sağlar.

g) Tıbbi cihazların periyodik bakım, onarım, kalibrasyon, kurulum, söküm ve taşıma

gibi teknik işlemleri planlar ve gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar.

Gerontolog

a) Yaşlının kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile birincil görüşmeleri yapar, geriatrik

hizmeti planlar, takibini yapar ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

b) Yaşlının yararlandığı/yararlanacağı hizmetleri tespit eder ve tıbbi, sosyal, hukuki ve

diğer hizmet süreçlerini düzenler, ilgili birimlerle iletişime geçer ve hizmet alanları bilgilendi-

rir.

c) Gerontolojik Değerlendirme Raporu (GDR) düzenler.

ç) Yaşlı ziyaretleri yaparak; yaşlının ihtiyaçlarını tespit eder, ölçer, değerlendirir ve ih-

tiyaçların giderilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür.

d) Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak üzere; sosyal izolasyonun önlenmesine yönelik sosyal

ilişki ağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenler.

e) Gerontolojik hizmet sunumuna dair ergonomik ihtiyaçları tespit eder ve düzenlen-

mesini sağlar.

f) Yaşlının akut sağlık sorunları ve acil bakım ihtiyacında kriz yönetimini sağlar.

g) İlgili birimler ile görüşerek ihtiyaç sahibi yaşlının, bakımevine yerleştirilmesini

ve/veya maddi yardım almasını sağlar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/5/2014 29007
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TEBLİĞLER

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
İÇİNDE VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DIŞINDA AÇILAN

ÖZEL MESLEKÎ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE
ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun
12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim
okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenci için, 2012-2013 eği-
tim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul
türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı iti-
barıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık büt-
çesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Cumhurbaşkanı kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açı-
lan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğ-
renciler için de altıncı fıkradaki usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapıla-
bilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay
içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi
hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri
tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal
edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dâhil olmak üzere destek verilme kriterleri,
hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar
Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri
yer almaktadır.

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 1 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;

“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan
Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Des-
teği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak
üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim
süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden
fazla olmaması,
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ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde

okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin

yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması ve devamsızlıktan başarısız duruma düşme-

mesi, 

e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde

okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,

f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde,

takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği

kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim

desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği

yapılabilir.” hükümleri ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; “Eğitim ve öğretim desteği ve-

rilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı,

resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete ma-

liyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Mayıs

ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde be-

lirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara

ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî

ve teknik Anadolu liselerinin Tablo-1’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9, 10, 11 ve

12 nci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

Tablo 1 - Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu

Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar

ve Tutarları
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2- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel meslekî ve

teknik Anadolu liselerinin Tablo-2’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cumhu-

riyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9, 10, 11 ve

12 nci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

Tablo 2 - Organize Sanayi Bölgelerinde Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu

Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar

ve Destek Tutarları

3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek

öğrencilere de uygulanır.

4- Bu Tebliğ kapsamında eğitim ve öğretim desteği alan 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflardaki

öğrenciler, 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim des-

teğinden yararlanamazlar.

5- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde-

nekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

6- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çı-

kabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yet-

kilidir.

7- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazır-

lanan bu Tebliğ, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

8- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından

müştereken yürütülür.

Tebliğ olunur.
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AÇILAN ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM

GÖREN VE ÖNCEKİ YILLARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ KAPSAMINA

ALINIP ÖĞRETİM KADEMESİNİ TAMAMLAMAYAN ÖĞRENCİLERE 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM

DESTEĞİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun

ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında; 

“Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde

öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören

bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim

ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul

öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir

eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir. 

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için be-

lirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğ-

renci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci

sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. 

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu,

öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğ-

rencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya

birlikte dikkate alınarak verilebilir. 

Söz konusu eğitim-öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda

bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin

yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme

zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.

Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Ba-

kanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca

kurum açma izinleri iptal edilir. 

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve

öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim

kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kont-

rol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı

ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır. 

Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönet-

meliğinin ek 2 nci maddesi çerçevesinde kademelere göre her bir öğrenci için verilebilecek

eğitim ve öğretim desteği tutarının mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken

hazırlanacak olan tebliğde belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, eğitim ve öğ-

retim desteği verilecek okul kademesi, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda

belirtilmiştir:
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1- 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim-öğretim yıllarında çıkarılan 4/8/2017 tarihli ve

30144 sayılı, 12/8/2018 tarihli ve 30507 sayılı Resmî Gazete’lerde yayımlanan Tebliğler çer-

çevesinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve

5580 sayılı Kanun kapsamında açılan 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; ilkokul 4. sınıf, orta-

okul 8. sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıf okul kademelerinde öğrenim gören her bir öğrenciye

verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları aşağıdaki Tablo-1’de yer almaktadır. 

2- Eğitim ve öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan öde-

nekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

3- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çı-

kabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yet-

kilidir.

4- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazır-

lanan bu Tebliğ, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

5- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından

müştereken yürütülür.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL 

BELGESİ VE İTHALAT AŞAMALARINDA SUNULMASI GEREKEN

BELGELER İLE BUNLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/28)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki

ürünler ile üreme ürünleri hariç, 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşa-

malarında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri

hariç Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşa-

malarında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
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Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönet-

meliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Bileşen listesi: Üretici, ihracatçı veya üretici/ihracatçı beyanı ile uyumlu olmak kay-

dıyla ithalatçı tarafından düzenlenen birden fazla bileşenden/karışımdan oluşan veteriner kont-

rollerine tabi ürünlerin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde

ve katkı maddelerini gösteren belgeyi,

c) CITES belgesi: 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli

Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Söz-

leşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait

örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde ibraz edilen uluslararası bel-

geyi,

ç) Etiket/etiket taslağı: Gıda ve yem ambalajının veya kabının üzerine yazılması, ba-

sılması, şablon ile basılması, işaretlenmesi, kabartma ile işlenmesi, soğuk baskı ile basılması

veya yapıştırılması planlanan herhangi bir işareti, markayı, damgayı, resimli veya diğer tanım-

layıcı unsurları gösteren belgeyi, 

d) Genel müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

e) ICCAT Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD/eBCD): Atlantik mavi yüzgeçli orkinosu

(Thunnus thynnus) ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) ürünlerinin iç ve

dış ticaretinde ibraz edilen uluslararası belgeyi,

f) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve

Yem Kanununu,

g) Kontrol belgesi: Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat

Denetimi Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi,

ğ) Orijin belgesi: İhracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca düzenlenip onaylanacak

veteriner kontrollerine tabi ürünlerin menşe ülke ve bölgesini belirten belgeyi,

h) Örnek veteriner sağlık sertifikası: İthalat aşamasında ibraz edilmesi gereken veteriner

sağlık sertifikası modeli ile aynı olan, örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgeyi,

ı) Spesifikasyon/özellik belgesi: Üretici, ihracatçı veya üretici/ihracatçı beyanı ile

uyumlu olmak kaydıyla ithalatçı tarafından düzenlenen, ürünün özelliklerini gösteren belgeyi,

i) Veteriner kontrollerine tabi ürün: Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan

Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünü,

ifade eder. 

Genel hükümler

MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Tarım ve Orman Ba-

kanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/A sayılı listesinde yer

alan ürünler kontrol belgesine tabidir. Aynı tebliğin Ek-1/B sayılı listesinde yer alan ürünler

kontrol belgesine tabi değildir.
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(2) İthalatçı firma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

(3) Sunulan belgelerde belirtilen miktarı geçen veteriner kontrollerine tabi ürün için

kontrol belgesi onaylanmaz.

(4) Bakanlık hayvan hastalığının nev’ine bağlı olarak, hayvan hastalıklarının bulunduğu

ülke ve bölgelerden ithal edilmesi riskli olan ürünlerin listesini yayınlar. Bu listedeki hastalık

taşıma riski olan ürünlerin söz konusu ülke ve bölgeden ithalatı için kontrol belgesi onaylan-

maz. 

(5) Onaylanan kontrol belgesi ve ekindeki belgeler ile ithalat işlemleri sırasında sunulan

belgeler uyumlu olmalıdır.

(6) Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır.

Sertifikada süre belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, havayolu

ile gelen sevkiyatlarda on beş gün, karayolu ile gelenlerde otuz gün, demiryolu ile gelenlerde

altmış gün, denizyolu ile gelenlerde yüz yirmi gün geçerlidir. Deprem, yangın, sel gibi doğal

afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı

gibi mücbir sebeplerden dolayı sevkiyatların gecikmesi halinde geçerlilik süresi sona eren ve-

teriner sağlık sertifikaları Bakanlık yetkili birimlerince kabul edilir.

(7) Kontrol belgesi onaylamaya yetkili Bakanlık birimleri ile bu birimlerin yetkilerinin

kapsamı Genel Müdürlükçe belirlenir.

Kontrol belgesi aşamasında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve

esaslar 

MADDE 5 – (1) Kontrol belgesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın elektronik kayıt

sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

(2) Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Tarım ve Orman Bakanlığının Kont-

rolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/A sayılı listesinde yer alan veteriner

kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi onaylanması aşamasında, ithalatçı veya

yetkilisi, Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden aşağıdaki belgeler ile Bakanlık yetkili

birimine başvurur: 

a) Kontrol belgesi. 

b) Örnek veteriner sağlık sertifikası.

c) Orijin belgesi.

ç) CITES kapsamındaki ürünler için, CITES belgesi.

d) Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Or-

kinosu (Thunnus orientalis) için ICCAT Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD/eBCD).

e) Bileşen listesi.

f) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal

mevzuatı olmayan ürünler için spesifikasyon/özellik belgesi.

g) Etiket/etiket taslağı.

ğ) EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi.  

h) Sığır eti için teknik ve sağlık şartnamesine uygun olarak hazırlanmış;

1) Taahhütname.

2) Gerektiği durumda, ithalat izni bulunan işletmeler ile bu işletmeler adına ithalat ya-

pan firmalar arasındaki noter onaylı sözleşme.
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3) İthalat yapma izni bulunan işletmelere Bakanlıkça verilen çalışma izin

belgesinin/onay belgesinin güncel tarihli, onaylanmış sureti.

ı) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(3) Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili

elektronik kayıt sistemlerinden sağlanır.

(4) Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin orijini hakkında bilgi içeren örnek veteriner

sağlık sertifikası sunulması durumunda orijin belgesi aranmaz. Orijin belgesinin aranması du-

rumunda aslı, sevkiyatla birlikte gelebilir. 

(5) Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Or-

kinosu (Thunnus orientalis) için orijin belgesi aranmaz.

(6) Bileşen listesinde spesifikasyon belgesinde istenen bilgiler yer alıyorsa ayrıca spe-

sifikasyon belgesi aranmaz.

(7) Doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kont-

rollerine tabi ürünler için EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi aranmaz. 

(8) Doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kont-

rollerine tabi ürünler için etiket/etiket taslağı sunulmaması durumunda ilgili mevzuat kapsa-

mında zorunlu bilgileri içeren bir belge aranır.

(9) Bakanlığın elektronik kayıt sistemine giriş yapılamaması halinde kontrol belgesi

başvurusu dilekçe ile yazılı olarak yapılır. Kontrol belgesi ıslak imzalı olarak üç asıl; ekindeki

belgeler ise bir asıl ve iki nüsha olarak sunulur. Belgelerin asılları kontrol belgesini onaylayan

Bakanlık yetkili birimlerince muhafaza edilir. Kontrol belgeleri ve eklenen belge nüshaları it-

halatçıya ve ürünün giriş gümrüğünün bulunduğu veteriner sınır kontrol noktası/ithalata yetkili

il müdürlüğüne gönderilir. Bakanlığın elektronik kayıt sistemine veri girişi yapılabilir hale gel-

diğinde ilgili kontrol belgesinin başvuru işlemleri sistem üzerinden yapılarak Bakanlık yetkili

birimi tarafından onaylanır.  

İthalat aşamasında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar 

MADDE 6 – (1) Veteriner kontrollerine tabi olan ürünlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan

sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair

Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan Veteriner Giriş Belgesinin 1 inci bölümü sevkiyat gelmeden

önce Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden doldurularak ön bildirim yapılması üzerine

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre

veteriner kontrollerine başlanır.

(2) Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin, veteriner kontrolleri sonucunda mevzuata uy-

gunluğunun tespit edilmesi halinde ithalatına onay verilir. 

(3) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi veteriner kontrollerine

tabi ürünler için ithalat aşamasında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşa-

ğıdaki belgeleri Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden sunar: 

a) Veteriner giriş belgesinin birinci bölümü.

b) Bakanlık yetkili birimlerince onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri.

c) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.
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d) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(4) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi olmayan veteriner

kontrollerine tabi ürünler için ithalat aşamasında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak

kaydıyla aşağıdaki belgeleri Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden sunar:

a) Veteriner giriş belgesinin birinci bölümü.

b) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

c) Orijin belgesi.

ç) Bileşen listesi.

d) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal

mevzuatı olmayan ürünler için spesifikasyon/özellik belgesi.

e) EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi.

f) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(5) Veteriner kontrolüne tabi ürünün orijini hakkında bilgi içeren orijinal veteriner sağlık

sertifikası sunulması durumunda orijin belgesi aranmaz.

(6) Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Or-

kinosu (Thunnus orientalis) için orijin belgesi aranmaz.

(7) Kontrol belgesine tabi olmayan doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde ola-

rak kullanılacak veteriner kontrollerine tabi ürünler için EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi

aranmaz. 

(8) Doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kont-

rollerine tabi ürünler için ilgili mevzuat kapsamında zorunlu bilgilerin etiket veya sevkiyata

eşlik edecek bir belge üzerinde bulunması sağlanır. 

(9) Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belir-

tilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanır.

(10) Bakanlığın elektronik kayıt sistemine giriş yapılamaması halinde veteriner kont-

rollerine ilişkin işlemler fiziki ortamda yapılır. Bakanlığın elektronik kayıt sistemine veri girişi

yapılabilir hale geldiğinde fiziki olarak düzenlenen ilgili belgeler sisteme yüklenir.   

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hay-

vansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gere-

ken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde

ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine

sunulmuş ürünlerin ithaline ilişkin işlemler, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk

beş gün süreyle Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşama-

sında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) hükümlerine göre

yürütülür. 

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

20 Kasım 2021 – Sayı : 31665                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2021 – Sayı : 31665



Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/7)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve
25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçeve-
sinde 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Ön-
lemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda
alınan kararı içermektedir.

Soruşturma 
MADDE 2 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek ta-

mamlanan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Ek-1’de
yer almaktadır. 

Karar 
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma so-

nucunda yapılan tespitler ışığında, 70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) al-
tında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma
önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde birinci yıl
42 ABD Doları/Ton, ikinci yıl 40 ABD Doları/Ton ve üçüncü yıl 38 ABD Doları/Ton şeklinde
belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına
toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girme-
siyle uygulanmaya başlar.

Yürürlük 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmaz-

lığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa
yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi
avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üze-
rinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.
Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçek-
leştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında
dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hü-
kümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar

olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili
olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tav-
zihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge
idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları
ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde
davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avu-
katlık ücreti,  bu Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlen-
mesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan da-
vanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar
vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması duru-

munda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,

bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava de-

ğerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal
avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya her-

hangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, bu Tarife hükümleriyle
belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına
hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşme-
lerinde uygulanmaz.
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Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle
davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar davanın nakli, davanın
açılmamış sayılması, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı
ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tama-
mına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık
ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş ol-
ması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye
göre bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü
kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle
verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı veril-
mesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın

bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hük-
molunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka

davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üze-
rinden bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti
olarak hükmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın gö-
rüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan

miktar üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü

kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kıs-

mının ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün

diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı
bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık

ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para
ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu
kadar ki takip miktarı 6.000,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu  Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.
Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez. 

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata
tam ücret ödenir.
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(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa bu Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine
hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra
numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, bu Tarifenin üçün-
cü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak
avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre belirlenecek ücretin
dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde
belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye
göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avu-
katlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı
hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra
dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı
geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı

açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, bu Tarifenin üçüncü kıs-
mına göre vekâlet ücretine hükmedilir. 

(2) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile mü-
vekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tü-
ketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13 – (1) Bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yar-

dımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü
mahkeme için bu Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kay-
dıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin bi-
rinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bu Tarifenin
üçüncü kısmına göre belirlenir. 

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına

bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti
geçemez.

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur. 

Ceza davalarında ücret
MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açık-

lanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir. 

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına
hükmolunan davalarda bu Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası
tutarını geçemez.
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(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı mad-
delerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, bu Tarifenin üçün-
cü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci
kısmın ikinci bölümünün sekizinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten
fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine mak-
tu avukatlık ücretine hükmedilir. 

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para
cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz
üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı
oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücre-
tine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım
birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avu-
katlık ücretine hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde
ücret

MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla gö-
rülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare,
idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmaz-
lığın feragat, kabul, davanın konusuz kalması ya da herhangi bir nedenle ortadan kalkması
veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı ücretin ya-
rısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir. 

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine
karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16 – (1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabulu-

culuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında
bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari
değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat
aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabulu-
culuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü
kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 9.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyet-
lerinde avukatlık ücreti, 1.350,00 TL. maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti;
arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu üc-
rettir. 

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 1.350,00 TL.
maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille
dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret,  (c) bendine
göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret
MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hü-

kümleri uygulanır.
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(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, bu Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kay-
dıyla bu Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya
da tamamen reddedilenler aleyhine bu Tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilir.
Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye
mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen
reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Ko-
misyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez. 

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdür-
lüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Ku-
rulu, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen
davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder. 

İş takibinde ücret
MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bu-

lunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getiril-
mesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Bu Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya ku-
ruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hu-
kuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife

uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin

1/4’ü uygulanır. 
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 20 – (1) Bu Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz

önünde tutularak, bu Tarifedeki benzer işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya

dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava

konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda
her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda elli dosyaya kadar açılan seri da-
valarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda
yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında
avukatlık ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam
ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık
ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede ya-
pılması gerekir. 

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf,

yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin
tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuş-
mazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mah-
kemece  1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İslahiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİLER 

 KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Altınova, Gözlü ve Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüklerimize ait (Altınova Tarım 

İşletmesi (3.825 da, 4 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (3.499 da, 5 parti) ve Konuklar Tarım 

İşletmesi (1.202 da, 2 parti)) toplam 8.526 da arazi patates tohumu üretimi yapılmak üzere 

sezonluk olarak 11 (onbir) parti halinde kiraya verilecektir. 

2- İhale, 01/12/2021 Çarşamba günü saat 14:30’da Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, 

Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3- İhaleye ait geçici teminat, muhammen bedel, parsel numaraları ve benzeri bilgiler İdari 

Şartnamede görülebilir. 

4- Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’ in T.Halk 

Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, 

alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 

Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale 

tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 

gün fazla süreli olacaktır (Geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır). 

İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir. 

5- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 01/12/2021 tarih, saat 14:30’a kadar teslim edilecektir. 

6- İhale Şartnamesi www.tigem.gov.tr pazarlama ihaleleri bölümünden temin edilebilir. 

7- TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 

değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışında yapılmakta olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmaktadır. 

İlan olunur. 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : 0 312 417 84 70 

Fax : 0 312 417 78 39 

    11354/1-1 
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15 KALEM KONVEYÖR BANT GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 -  Teşekkülümüz ihtiyacı 15 kalem Konveyör Bant Grubu Malzemeler %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 
Usulü ile satın alınacaktır. 

2 -  Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 -  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.12.2021 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 -  İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    11143/1-1 
—— • —— 

HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ HİZMET ALIMI İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü 31 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan 

Korumalı Hemzemin Geçitlerin 2022 Yılı İçin Hemzemin Geçit İşletme Görevlisi Hizmet Alımı 
İşi İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/731816 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı       
No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 4931 - 0232 463 1622 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : İZMİR Bölgesi 13 Adet Hemzemin Geçitte 56 İşçi İle. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 30.11.2021 Tarihi Salı Günü Saat 
14/00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL 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.  11195/1-1 
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200 Gr DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 1.000.000 adet 200 gr Demlik Süzen Poşet Çay Kutu 

İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.12.2021 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

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

aynı gün saat 14:00’te açılacaktır. 

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

edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    11141/1-1 

—— • —— 

8 KALEM MAKİNE YEDEK PARÇA GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 8 kalem makine yedek parça grubu malzemeleri, %20 artar 

- azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık 

ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.12.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te 

açılacaktır. 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2021 – Sayı : 31665 

 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- Kısmi teklife açıktır.(İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek 

koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler) 

9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    11142/1-1 

—— • —— 

2 KALEM WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 120.000 adet 305x385x191 mm Wrap Around Oluklu 

Mukavva ve 105.000 adet 384,5x380x211,5 mm Wrap Around Oluklu Mukavva %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.12.2021 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

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

aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

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

edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
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8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9- İhale kısmi tekliflere açıktır. 

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    11099/1-1 

—— • —— 

500 Gr. TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü (İyidere-Rize) 

ihtiyacı 1.500.000 adet 500 gr. Tirebolu Çayı Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.12.2021 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

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

aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

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

edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    11100/1-1 
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AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığından: 

Çınar Belediyesi Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/725279 

1- İdarenin 

a) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23   21750 

ÇINAR/DİYARBAKIR 

b) Telefon ve faks numarası : 412 511 35 14 - 4125112161 

c) Elektronik Posta Adresi : yaziisleri@cinar.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin Euro Dizel 300.000 Litre, 95 Oktan Kurşunsuz 

Benzin 20.000 Litre 

     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Belediyemizin İhtiyaç duyduğu motorin Belediyemiz 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki 

50.000 litrelik akaryakıt deposuna peyderpey 

boşaltılacaktır. Benzin araçlarımıza peyderpey verilmek 

üzere ilçe merkezi imar sınırları dâhiline getirilecektir. 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 365 gün 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çınar Belediyesi 3. Kat İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.12.2021 - 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

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

a) İstekli Bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu İse Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu 

Olduğunu Gösteren ve iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir. 

b) İstekli Bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse Teklif Sahibinin 

Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi 

Olduğuna Dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesinin iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna 

dair belgeyi ibraz edecektir. 

c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve 

İzin Belgesi 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 

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

beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 

EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 

dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı 

Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. 

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 

a) Alınacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına 

uygunluk taahhütnamesi 

b) İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırmayacağına ilişkin 

taahhütnamesi 

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE 

belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde Uluslararası Akreditasyon 

Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite 

edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların sunulması gerekir. Ancak, bu 

kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının 

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. 
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a) Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması 

zorunludur. Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik 

düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı 

hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması 

halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya 

tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. 

b) Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve 

bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması 

öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf 

edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek 

risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî 

ölçüde koruma sağlaması gerekir. 

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 

Teklif edilen petrol ürünleri; EPDK tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına, 

Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Yeterli şart ve seviyede ulusal marker tatbik edilmiş 

olacaktır. Ulusal marker tatbik edilmemiş ürünler kabul edilmeyecektir. Bu konuda başbakanlığın 

15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı genelgedeki esaslara göre işlem yapılacaktır. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14- Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

    11014/1-1 
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ÇARŞI YENİLEME YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığından: 

ÇINAR İLÇESİ ATATÜRK BULVARI ÇARŞI YENİLEME YAPIM İŞİ yapım işi 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 

teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İKN  : 2021/722780 

1- İdarenin 

a) Adı : ÇINAR BELEDİYESİ 

b) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23   21750 

ÇINAR/DİYARBAKIR 

c) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve  

    e-imza kullanılarak indirilebileceği  

    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Adı : ÇINAR İLÇESİ ATATÜRK BULVARI ÇARŞI 

YENİLEME YAPIM İŞİ 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Projede 585 m çarşı cephesi yenilemesi işi kapsamında 

tüm çarşıya saçak yapılıp dükkanların arasında kalan 

kolonlara taş kaplama yapılacaktır. Projede 15 kalem 

yapım işi pozu bulunmaktadır. 

     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: ÇINAR İLÇESİ ATATÜRK BULVARI 

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim 

günüdür. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

3- İhalenin 

a) İhale (son teklif verme)  

    tarih ve saati : 21.12.2021 - 11:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri  

    (e-tekliflerin açılacağı adres) : BELEDİYE ANA BİNASI 3. KAT TOPLANTI 

SALONU 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 

ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 

EKAP’tan alınır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 

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

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Gurupları Tebliği''// de yer alan benzer iş guruplarından B 

Gurubu III Bina İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisi veya Mimar 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile 

imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim 

günüdür. 
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15- Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen 

isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin 
reddedilecektir. 

    11015/1-1 
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MUHTELİF ELEKTRONİK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Elektronik Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

(g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

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

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

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

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ ANKARA 

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

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2122098 

b) İKN : 2021 / 747874 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Elektronik malzeme temini - 7 kalem 

ç) Teslim Yeri /  

     İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarı/Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 20 iş günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 01.12.2021 Çarşamba günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

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

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1 Her kalem malzeme için 1 (bir) adet numune verilecektir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların toplamda en 

düşük olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi 
vb.) yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.  

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 11196/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıYapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 46652 ada, 2 parsel üzerindeki 1173094 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 106040 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 149 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip ASV Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 20.10.2021 tarihli ve E.2021/664 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 06.02.2021 tarihli ve 

31387 sayılı Resmî Gazete ilanı ile ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlemin yürütülmesi 08.11.2021 tarihli ve 2141313 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11193/1/1-1 

—— • —— 

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

Ankara ili, Etimesgut ilçesi, 46652 ada, 2 parsel üzerindeki 1173099 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 106040 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 149 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip ASV Yapı Denetim Ltd. Şti, tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 20.10.2021 tarihli ve E.2021/622 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 06.02.2021 tarihli ve 

31387 sayılı Resmî Gazete ilanı ile ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlemin yürütülmesi 08.11.2021 tarihli ve 2141296 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  11193/2/1-1 

—— • —— 

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

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246DY4B pafta, 10282 ada, 2 parsel üzerindeki 1430372 YİBF 

nolu inşaatı denetimini üstlenen 80405-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2666 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yiğiter Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 19.08.2021 tarihli ve E.2021/695 sayılı 

kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedilmiş, Bakanlığımızca yürütme durdurma kararına karşı itiraz edilmesi üzerine; Ankara 

Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin 21.10.2021 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2021/987 

sayılı kararı ile "itirazın kabulü” ve “yürütme durdurma kararının kaldırılmasına” 

hükmedildiğinden, Yiğiter Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 15.09.2021 tarihli ve 31599 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" işleminin 

iptal edilerek, Yiğiter Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan yeni iş almaktan men cezasının, 

"Yürütmenin Durdurulması" kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 180 günlük 

kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 09.11.2021 tarih ve 2159923 sayılı 

Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 11193/3/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV İLANI 

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 
Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 
çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 
endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 
uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 
göre; 

A)  SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR: 
a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 
1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 
2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 
b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 
çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 
başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda 
yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi 
üzerinden de doldurulacaktır. 

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, 
tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi 
üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır. 

1- Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu 
doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir. 

2- Başvurunun onaylanabilmesi için; 
• Tezkiye varakasının aslı, 
• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi, 
• Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi, 
10 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü 

mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 15 Aralık 2021 Çarşamba gününe kadar 

incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve 
Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 17 Aralık 2021 Cuma gününe kadar duyurulacaktır. 
Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir. 

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 29 
Aralık 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu 
kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine 
de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit 
ettirilecektir. 

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru 
yapılan ekrandan 31 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 
B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 
a) Sınav günü: 2 Ocak 2022 Pazar günü her uzmanlık alanında tek oturum yapılacaktır. 
b) Sınav başlama saati: 09.30 
c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri 
için en çok altı konuda sınav yapılacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 
d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test 
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e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 
Orman 

Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 
fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 
(yirmi beş) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 
sorunun değeri 4 (dört) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 
girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 

    11184/1-1 
—— • —— 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

18/11/2021 tarih ve 31663 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanımızda belirtilen 
Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi 05 Ocak 2022 olarak revize edilmiştir. Ayrıntılı 
bilgiye http://www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

    11330/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ahıska Kültür ve Eğitim Vakfı 
VAKFEDENLER: Murad SULTAN, İsmail MAHMUTOĞLU 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/11/2021 tarihinde kesinleşen, 24/09/2021 
tarihli ve E: 2021/647 K: 2021/211 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Genelde bütün Türk toplulukları, özelde ise Ahıska Türk toplumunun 
yüzyıllar boyunca sosyal ve kültürel dinamiği haline gelmiş İslam ilke ve değerlerinin doğru 
anlaşılıp yaşanılır hale getirilmesini sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 
gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 11.000.00 USD nakit 
YÖNETİM KURULU: Murad SULTAN, İsmail MAHMUTOĞLU, Bahtiyar ŞÜKÜR, 

Sayit TAHİR 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin 
belirleyeceği, vakfın konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    11239/1-1 

—— • —— 
Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  
İPTALİNE İLİŞKİN İLAN 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11338/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  

KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
 11318/1-1 
 
 
  



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2021 – Sayı : 31665 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2021 – Sayı : 31665 

 

 
 11210/1-1 
 
  



20 Kasım 2021 – Sayı : 31665 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 
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İ Ç İ N D E K İ L E R
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çiftlik KÖK Karaali KÖK Enerji Nakil Hattı”nın

Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4814)

–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çayır-Teleferik KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4815)

–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Suludere KÖK-Veliler KÖK Arası Ana Hat ve Branşman
Yenileme Dağıtım Hattı Projesi Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4816)

–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Yenikent Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4817)

–– Konya ve Karaman İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Hasanoba DM-Boyalıtepe KÖK Enerji
Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4818)

–– Hatay İli, Arsuz İlçesinde Bulunan Madenli Yat Limanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz
Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 4819)

–– Amasra Yolcu Limanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespitine
Dair Karar (Karar Sayısı: 4820)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokulların
Kapatılması ve Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültenin Adının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 4821)

–– Balıkesir İli, Burhaniye ve Edremit İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Kadıncık Deresi Doğal Sit Alanının
Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların
Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4822)

–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası”
Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4823)

–– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 4824)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/544, 545, 546, 547, 548,

549, 550, 551, 552, 553 ve 554)

YÖNETMELİKLER
–– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar

Sayısı: 4825)
–– Strateji ve Bütçe Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev

Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında

Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve
Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

–– 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve
Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2021-2022 Eğitim-
Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ

–– Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken
Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2021/28)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/11/2021 Tarihli ve 9895 Sayılı Kararı

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

Değerleri


