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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde

görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün merkez

ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev
yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 6/3/2009 tarihli ve 27161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet

Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Mart 2022
CUMA

Sayı : 31789



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



Türkiye Uzay Ajansından:
TÜRKİYE UZAY AJANSI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Uzay Ajansında görev yapan Devlet

memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Uzay Ajansında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Uzay Ajansı Başkanı yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVACILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN SERA GAZI 

EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(SHY-16.4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden

kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına dair

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları-

nın izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması iş ve işlemleri ile doğrulayıcı kuruluşların ve

uçak işleticilerinin mükellefiyetlerinin belirlenmesine dair usul ve esasları,

b) Sertifikalandırılmış azami kalkış ağırlığı 5.700 kg'dan fazla olan uçakların kullanıl-

ması nedeniyle uluslararası uçuşlarda yıllık 10.000 tondan daha fazla karbondioksit emisyonu

üreten uçak işleticilerini,

c) Sertifikalandırılmış azami kalkış ağırlığı 5.700 kg'dan fazla olan uçakların kullanıl-

ması nedeniyle ulusal uçuşlarda yıllık 5.000 tondan daha fazla karbondioksit emisyonu üreten

uçak işleticilerini kapsar.

(2) İnsani yardım, tıbbi ve yangın söndürme amaçlı uçuşlar ile Devlet hava araçlarının

gerçekleştirdiği uçuşlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanununun 143 üncü maddesine, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago'da 7 Aralık 1944 tari-

hinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık

Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiş olan

Şikago Sözleşmesinin 16 numaralı Ekinin 4. Cildine, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili

Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 437 nci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Bu Yönetmelikte öngörülen doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek

olan doğrulayıcı kuruluşun ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değer-

lendirilmesini, yeterliliğinin onaylanmasını ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

b) CORSIA: Uluslararası havacılığa yönelik karbon denkleştirme ve azaltma şemasını,

c) Doğrulama: Uçak işleticisi tarafından hazırlanan emisyon raporunun maddi hatalar

içerip içermediğini ve bu Yönetmelik kriterlerine uyum sağlama seviyesini değerlendirmek

amacıyla ilgili akreditasyon standardında belirtilen ilkelere uygun olarak doğrulayıcı kuruluş

tarafından yürütülen faaliyetleri,
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ç) Doğrulama ekibi: Emisyon Raporlarının doğrulamasını gerçekleştiren, doğrulayıcı
kuruluş bünyesinde hizmet veren, teknik uzmanlar tarafından desteklenebilen, bir grup doğru-
layıcıyı veya ekip lideri olarak da nitelendirilen tek bir baş doğrulayıcıyı,

d) Doğrulama raporu: Doğrulayıcı kuruluş tarafından oluşturulan, doğrulama beyanını
ve destekleyici nitelikteki gerekli bilgileri içeren raporu,

e) Doğrulayıcı kuruluş: Doğrulama işlemini icra etmek ve bu konuda raporlamada bu-
lunmak üzere akredite edilmiş ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir
üçüncü taraf tüzel kişiyi,

f) Emisyon İzleme Planı: Veri toplama ve veri işleme faaliyetlerinin ve bunların doğ-
ruluk kontrol sistemi de dahil olmak üzere izleme metodolojisinin detaylı, eksiksiz ve şeffaf
olarak belgelendirilmesine dair uçak işleticisi tarafından hazırlanan dokümanı,

g) Emisyon Raporu: Genel Müdürlükçe onaylanmış emisyon izleme planı ve Genel
Müdürlük alt düzenlemeleri çerçevesinde uçak işleticisi tarafından hazırlanacak olan raporu,

ğ) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
h) ICAO CORSIA internet sitesi: ICAO tarafından oluşturulan ve uçak işleticisinin bu

Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde yerine getireceği iş ve işlemlerde kul-
lanacağı en güncel bilgilere, dokümanlara ve uygulama araçlarına erişilebilen internet sitesi-
ni,

ı) Sera gazı emisyonu: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla atmosfere yayılan sera gazı
olarak karbondioksiti (CO2),

i) Şikago Sözleşmesi: 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde
Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasını,

j) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
k) Uçak: Uçuş sırasındaki kaldırma gücünü büyük ölçüde verilen uçuş durumlarında

sabit kalan yüzeylerdeki aerodinamik tepkilerden alan havadan daha ağır motorlu hava aracını,
l) Uçak işleticisi: Genel Müdürlükten 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gaze-

te'de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği veya 9/1/2016 tarihli ve 29588
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Havacılık Yönetmeliğine göre hava işletme ruhsatı
almış uçak işletimine müdahil olan şahıs, kuruluş veya işletmeyi,

m) Ulusal akreditasyon kuruluşu: Bir doğrulayıcı kuruluşun, belirli doğrulama hizmet-
leri sağlamaya yetkin olduğunu onaylayan yetkili ulusal kuruluşu,

n) Ulusal uçuş: Türkiye sınırları içinde yer alan bir havaalanından kalkan ve Türkiye
sınırları içinde yer alan bir havaalanına iniş yapan bir uçağın operasyonunu,

o) Uluslararası uçuş: Şikago Sözleşmesi'ne taraf olan bir Devletin herhangi bir havaa-
lanından veya topraklarından kalkan ve Şikago Sözleşmesi'ne taraf olan başka bir Devletin
herhangi bir havaalanına veya topraklarına iniş yapan bir uçağın operasyonunu,

ö) Yetki Belgesi: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca doğrulayıcı kuruluşların doğrula-
ma hizmeti sunmalarına izin veren Genel Müdürlük tarafından yapılan yazılı yetkilendirmeyi,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yukarıda belirtilen tanımlar dışında, 2920 sayılı

Kanun ve diğer sivil havacılık mevzuatı ile ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil hava-
cılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar ve kısaltmalar geçer-
lidir.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

İdari hususlar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakanlığı sorumlu ve yetkilidir. Havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emis-

yonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması ile ilgili usul ve esaslar, Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan alt düzenleyici iş ve iş-

lemlerle düzenlenir.

(2) Uçak işleticisi, bu Yönetmelik ve alt düzenlemeler kapsamındaki tüm bildirimlerini

ve raporlamalarını Genel Müdürlüğe yapar.

Emisyonların izlenmesi

MADDE 6- (1) Sera gazı emisyonları, bu Yönetmeliğin alt düzenlemelerinde belirlenen

usul ve esaslar çerçevesinde izlenir.

(2) Uçak işleticisi, bu Yönetmeliğin alt düzenlemelerinde belirlenen usul ve esaslar çer-

çevesinde emisyon izleme planını hazırlamakla ve sera gazı emisyonlarını bu plana uygun ola-

rak izlemekle yükümlüdür.

(3) Uçak işleticisi, emisyon izleme planını bu Yönetmeliğin alt düzenlemeleri kapsa-

mında belirlenen zaman çizelgesine uygun olarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe sunmak

zorundadır.

(4) Uygun bulunmayan izleme planlarının eksikliklerinin giderilmesi için aykırılığın

durumuna göre en fazla 30 gün ek süre tanınır. Bu süre içinde Genel Müdürlük tarafından be-

lirlenen şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi halinde, emisyon izleme planı Genel Mü-

dürlük tarafından onaylanır.

(5) Pazara yeni giren bir uçak işleticisi, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen karbon-

dioksit emisyon eşik değerlerinden en az birini aşmasından sonraki yıldan itibaren emisyonla-

rını izlemeye başlar. Uçak işleticisi, emisyon eşik değerlerinden en az birinin aşıldığı andan

itibaren üç ay içerisinde bir emisyon izleme planı hazırlamakla ve Genel Müdürlüğe sunmakla

yükümlüdür.

(6) Faaliyette olup, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen eşik değerlerin altında emis-

yon değerine sahip olan bir uçak işleticisi, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen karbondioksit

emisyon eşik değerlerinden en az birini aşmasından sonraki yıldan itibaren emisyonlarını iz-

lemeye başlar. Uçak işleticisi, emisyon eşik değerlerinden en az birinin aşıldığı andan itibaren

üç ay içerisinde bir emisyon izleme planı hazırlamakla ve Genel Müdürlüğe sunmakla yüküm-

lüdür.

Emisyonların raporlanması

MADDE 7- (1) Sera gazı emisyonlarının raporlanması, bu Yönetmeliğin alt düzenle-

melerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Uçak işleticisi, bu Yönetmeliğin alt düzenlemeleri kapsamında belirlenen zaman

çizelgesine uygun olarak bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı

emisyonlarını Genel Müdürlüğe raporlamak zorundadır. Genel Müdürlük, gerekli gördüğü du-

rumlarda bu süreyi en fazla bir aya kadar uzatabilir.
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(3) Emisyon raporu, Genel Müdürlük tarafından onaylanan emisyon izleme planı çer-

çevesinde hazırlanır.

Emisyonların doğrulanması

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren uçak işleticilerinin ulusal ve uluslar-

arası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına ilişkin hazırlanan yıllık

emisyon raporlarının Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce doğrulanması zorunludur.

(2) Sera gazı emisyon raporları bu Yönetmeliğin alt düzenlemelerinde belirlenen usul

ve esaslar çerçevesinde Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile sera gazı emisyonlarının

doğrulanması alanında karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış başka bir ulusal akreditasyon ku-

ruluşu tarafından akredite edilmiş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş bir doğrulayıcı kuruluş

tarafından doğrulanır.

(3) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra doğrula-

manın önemlilik seviyesini, güven seviyesini ve kapsamını yansıtan bir doğrulama raporu ha-

zırlar. Doğrulama raporunu, emisyon raporu ile birlikte bu Yönetmeliğin alt düzenlemeleri kap-

samında belirlenen zaman çizelgesine uygun olarak Genel Müdürlüğe sunar.

(4) Ulusal ve uluslararası uçuşlara ilişkin emisyon raporlarının doğrulama işlemi her

bir faaliyet için belirlenen kapsamlarda akredite edilmiş farklı iki doğrulayıcı kuruluş tarafından

gerçekleştirilebilir.

(5) Ulusal uçuşlara ilişkin emisyon raporlarının doğrulama işlemi ulusal havacılık faa-

liyetleri kapsamında yalnızca TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir doğrulayıcı kuruluş ta-

rafından gerçekleştirilir.

Doğrulayıcı kuruluşlarda aranacak şartlar

MADDE 9- (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faaliyetlerini bu Yönetmeliğin alt dü-

zenlemelerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamu yararı gözeterek, uçak işletici-

sinden ve Genel Müdürlükten bağımsız olarak icra eder.

(2) Doğrulayıcı kuruluşlar, uçak işleticisi ile tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine zarar

verecek mali, ticari veya herhangi bir ilişkide bulunursa doğrulama faaliyetinde bulunamazlar.

Doğrulayıcı kuruluşların ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri ve doğrulama

sürecinde görev alan personeli doğrulama faaliyeti yapılacak uçak işleticisi ile veya uçak işle-

ticisinin doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıklar ile doğrulamanın etkin bir şe-

kilde yapılmasını engelleyecek herhangi bir menfaat ilişkisine giremezler.

Doğrulayıcı kuruluşların çalışmasına ve akreditasyonuna ilişkin esaslar

MADDE 10- (1) Doğrulama kuralları, doğrulayıcı kuruluşların yapısı ve bağımsızlığı,

doğrulayıcı kuruluşların denetimi, doğrulama ekibinde yer alacak personelin yetkinliği, doğ-

rulama ekibinin bilgi düzeyi ve teknik uzmanlığı ile ilgili diğer usul ve esaslar bu Yönetmeliğin

alt düzenlemelerinde belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında uluslararası uçuşlar için doğrulama işlemi yapacak doğ-

rulayıcı kuruluşların CORSIA kapsamında ilgili akreditasyon standardına göre akredite olmaları

ve bu Yönetmeliğin alt düzenlemelerinde belirlenen ilave gereklilikleri sağlamaları şarttır.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamında ulusal uçuşlar için doğrulama işlemi yapacak doğrula-

yıcı kuruluşların ulusal havacılık faaliyetleri kapsamında ilgili akreditasyon standardına göre

akredite olmaları ve bu Yönetmeliğin alt düzenlemelerinde belirlenen ilave gereklilikleri sağ-

lamaları şarttır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında ulusal uçuşlar için doğrulama işlemi yapacak doğrula-

yıcı kuruluşların akreditasyon işlemleri, Genel Müdürlükçe hazırlanan alt düzenlemelere uygun

olarak yalnızca TÜRKAK tarafından yapılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında uluslararası uçuşlar için doğrulama işlemi yapacak doğ-

rulayıcı kuruluşların akreditasyon işlemleri, Genel Müdürlükçe hazırlanan alt düzenleme ge-

rekliliklerine uygun olarak TÜRKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu ile sera gazı

emisyonlarının doğrulanması alanında karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış başka bir ulusal

akreditasyon kuruluşu tarafından yapılır.

(6) Doğrulayıcı kuruluşların doğrulama işlemi için yetkinliği, periyodik denetim ve ak-

reditasyonuna ilişkin esaslar akredite edildiği akreditasyon kuruluşu tarafından ilgili ulusal

ve/veya uluslararası standart, normatif dokümanlar ve teknik kriterlere göre belirlenir.

(7) Doğrulama ekibinin eğitimleri, yetkinlik değerlendirmeleri ve atamaları doğrulayıcı

kuruluş tarafından Genel Müdürlüğün belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya uluslararası

standart, normatif dokümanlar ile akreditasyon kuruluşu kurallarında verilen ölçütler çerçeve-

sinde gerçekleştirilir.

(8) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama ekibi üyelerinin yetkinliklerinin korunması ve/veya

geliştirilmesine yönelik olarak doğrulama faaliyetlerinde bulunan tüm personelin mesleki ge-

lişim eğitimleri de dahil olmak üzere gerekli eğitimleri belirli aralıklarla düzenli olarak almasını

sağlar.

(9) Doğrulayıcı kuruluşlar ile doğrulama ekibinde yer alacak kişilerin çalışma, yetkinlik

ve atamalarına ilişkin bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan alt düzenlemeler ile

usul ve esaslara aykırılık tespit edilmesi halinde bu durum Genel Müdürlük tarafından akredi-

tasyon kuruluşuna bildirilir.

(10) Akredite olan, akreditasyonu askıya alınan, geri çekilen, akredite olduğu kapsam-

larda daraltma veya değişiklik olan doğrulayıcı kuruluşlar TÜRKAK internet sayfasında ilan

edilir. Akreditasyon süreçleri çerçevesinde uygulanan her türlü yaptırım TÜRKAK tarafından

Genel Müdürlüğe 15 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir. Genel Müdürlükten hava taşıma

işletme ruhsatı almış uçak işleticilerine doğrulama hizmeti vermek üzere yetkilendirilen doğ-

rulayıcı kuruluşların listesi Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanır. Uluslararası

uçuşların doğrulama işlemini gerçekleştirecek doğrulayıcı kuruluşların listesi ise ICAO CORSIA

internet sayfası üzerinden kamuoyuna duyurulur.

Doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesi

MADDE 11- (1) Genel Müdürlükten hava taşıma işletme ruhsatı almış uçak işleticile-

rine uluslararası uçuşlar için doğrulama hizmeti vermek isteyen doğrulayıcı kuruluşlar, TÜRKAK

veya Uluslararası Akreditasyon Forumu ile sera gazı emisyonlarının doğrulanması alanında

karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış başka bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından CORSIA

kapsamında akredite edilmeleri şartıyla, Genel Müdürlük tarafından ilgili alt düzenlemede yer

alan esaslara göre incelenerek uygun görülmesi halinde yetkilendirilir.
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(2) Genel Müdürlükten hava taşıma işletme ruhsatı almış uçak işleticilerine ulusal uçuş-

lar için doğrulama hizmeti vermek isteyen doğrulayıcı kuruluşlar, TÜRKAK tarafından ulusal

havacılık faaliyetleri kapsamında akredite edilmeleri şartıyla, Genel Müdürlük tarafından in-

celenerek uygun görülmesi halinde yetkilendirilir.

(3) Doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesine ilişin usul ve esaslar bu Yönetmelik

uyarınca çıkarılan alt düzenlemeler ile düzenlenir.

Doğrulayıcı kuruluşlarda görev alacak doğrulama ekibi üyelerinin yetkinliği

MADDE 12- (1) Genel Müdürlükten hava taşıma işletme ruhsatı almış uçak işleticile-

rine ulusal uçuşlar için doğrulama hizmeti vermek için yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar,

kuruluş bünyesinde görev alacak personele ilişkin asgari gereklilikler ile almaları gereken eği-

timlere ilişin usul ve esaslar bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan alt düzenlemeler ile düzenlenir.

Bilgi, belge bildirimi ve gizlilik

MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin öngördüğü iş ve işlemlerin gerektirdiği bilgi ve bel-

geler, bu Yönetmeliğin alt düzenlemeleri kapsamında belirlenen zaman çizelgesine uygun ola-

rak uçak işleticisi tarafından Genel Müdürlüğe ve doğrulayıcı kuruluşa verilir veya ibraz edilir.

Genel Müdürlük ve doğrulayıcı kuruluş, gerekli gördüğü takdirde ilave bilgi ve belgelerin ve-

rilmesini veya ibrazını isteyebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren uçak işleticileri; Genel Müdürlüğe gönderilmiş

bilgi ve belgelerde olabilecek değişiklikleri ve emisyon izleme planına etki edebilecek deği-

şiklikleri, en geç 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Genel Müdürlük

bu değişikliklere istinaden izleme planının ve/veya emisyon raporunun yenilenmesini talep

edebilir.

(3) Uçak işleticisinin herhangi bir sebepten dolayı değişmesi halinde, yeni işletmeci,

önceki işletmecinin bu Yönetmelik kapsamındaki taahhütlerini ve mükellefiyetlerini başka bir

işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır ve değişikliğe ilişkin bildirimini en geç 30 gün içe-

risinde Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür. Bu değişikliğe istinaden Genel Müdürlük iz-

leme planının ve/veya emisyon raporunun yenilenmesini talep edebilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler, Genel

Müdürlükçe kurulan elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilir.

(5) Genel Müdürlüğe ve doğrulayıcı kuruluşa verilen hiçbir bilgi ve belge uçak işleti-

cisinin yazılı rızası veya kanuni bir mecburiyet olmaksızın üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

(6) Uçak işleticisi ve doğrulayıcı kuruluş, bu Yönetmelikte ve alt düzenlemelerinde atıf

yapılan belgelerin ve normatif dokümanların, geçiş süresini göz önünde bulundurarak, en gün-

cel versiyonlarının eksiksiz uygulanmasından sorumludur.

(7) Uçak işleticisi, bu Yönetmelik kapsamındaki gerekliliklerin sağlanmasına ilişkin

kayıtları 10 yıl boyunca saklar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar ve Bilgi Paylaşımı

Sorumluluklar

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan

sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması ile ilgili görev ve hizmetlerin
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koordinasyon içinde yerine getirilmesi, Şikago Sözleşmesinin 16 numaralı Eki, Avrupa Sivil

Havacılık Konferansı gereklilikleri ve uluslararası uygulamalar ve önlemlerin uygulanması,

sürdürülmesi ve izlenmesi kapsamında sorumlu otorite Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'dür.
Bilgi paylaşımı
MADDE 15- (1) Ulusal ve uluslararası düzeyde havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan

sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin Genel Müdürlükçe
onaylanan bilgi, belge ve raporlar elektronik sistem aracılığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı ile paylaşılır.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşılan hiçbir bilgi ve belge
uçak işleticisinin yazılı rızası veya kanuni bir mecburiyet olmaksızın üçüncü şahıslar ile pay-
laşılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme ve İdari Yaptırımlar

Denetleme
MADDE 16- (1) Uçak işleticisi bu Yönetmelik ve alt düzenlemelerinde yer alan usul

ve esaslara uyumu çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından haberli veya habersiz olarak de-
netlenebilir. Yapılan denetimler sırasında bu Yönetmelik ve alt düzenlemelerine aykırı husus-
ların tespiti halinde, Genel Müdürlük 30 gün içerisinde uçak işleticisinden mevzuata aykırı hu-
susların giderilmesini ister.

(2) Doğrulayıcı kuruluşların faaliyetlerinin, sistemlerinin ve personelinin tanımlanmış
düzenlemelere ve standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi kapsamında akreditasyon
kuruluşu tarafından yapılacak denetimlere ve akredite doğrulayıcı kuruluşların uçak işleticile-
rine gerçekleştireceği doğrulama faaliyetlerine Genel Müdürlük eşlik edebilir. Doğrulayıcı ku-
ruluşların ve/veya personelinin Genel Müdürlük tarafından belirlenen yetkilendirme şartlarını
taşımadığının tespiti ya da yetkilendirmeye ilişkin şartların doğrulayıcı kuruluş ve/veya per-
soneli tarafından ihlal edildiğinin tespiti halinde doğrulayıcı kuruluşa Genel Müdürlük tara-
fından verilen yetki askıya alınır veya iptal edilebilir.

İdari yaptırımlar
MADDE 17- (1) Bu Yönetmeliğe ve alt düzenlemelerine uyulmaması, uyum sağlan-

madığının tespit edilmesi, aykırılıkların belirlenen süreler içerisinde giderilmemesi halinde
2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi ve 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hak-
kında Yönetmelik (SHY-İPC) uyarınca yaptırım uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden yapılan düzenlemelere göre yapılan
inceleme ve denetlemeler kapsamında uçak işleticileri ve doğrulayıcı kuruluşlar tarafından Ge-
nel Müdürlüğe kasten veya ihmalen yanlış ve/veya yanıltıcı bilgi verildiğinin tespit edilmesi
halinde 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt düzenleme yetkisi
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalarla ilgili alt düzenleyici iş

ve işlemleri yapmaya yalnızca Genel Müdürlük yetkilidir.
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Mücbir sebep hali ile erteleme ve durdurma

MADDE 19- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olay-

ları, deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık,

ambargo ve yabancı ülkelerin kısıtlamaları, terör eylemleri, savaş ve abluka olması, kısmi veya

genel seferberlik ilanı ve benzeri hallerdir.

(2) Birinci fıkrada sayılan mücbir sebeplerle bu Yönetmeliğin uygulanmasının ve yü-

rütülmesinin geçici olarak imkânsız hale geldiği durumlarda ilgili işlemler Genel Müdürlük

onayı ile geçici olarak mücbir sebep süresince ertelenebilir veya durdurulabilir. Bu süre en

fazla mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 yıl olabilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2023 yılına kadar yapılacak doğrulama işlemleri yalnızca

ICAO CORSIA internet sitesinde yer alan “CORSIA Merkezi Sicil Sistemi (CCR): Şeffaflığa

yönelik Bilgi ve Veriler” dokümanında ve Devletlerin akredite ettiği doğrulama kuruluşları lis-

tesinde yer alan doğrulayıcı kuruluşlar tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı ve 7 nci maddeleri ulusal uçuşlar için 1/5/2022 tarihinde,

b) 8 inci maddesi, 11 inci maddesi ve 12 nci maddeleri 1/1/2023 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ 

YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân

ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 47 nci maddesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali ba-

yilerdeki satış fiyatı; katma değer vergisi dahil, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Ka-

nununun 27 nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla kamu yararına çalıştığı tespit edilen

gazeteci derneklerinin gazetelerinde elli kuruştan, yerel ve bölgesel gazetelerde yetmiş beş ku-

ruştan, yaygın gazetelerde ise bir Türk Lirasından daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti

toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde kırkından daha fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/2)

MADDE 1- 29/11/2013 tarihli ve 28836 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-2 ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/8)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3)

MADDE 1- 5/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Mes-

lek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8)’in Ek-3 ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştiril-

miştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



25 Mart 2022 – Sayı : 31789                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2022 – Sayı : 31789



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BİLGİ SİSTEMLERİ VE İŞ SÜREÇLERİ BAĞIMSIZ DENETİMİNE 

İLİŞKİN RAPOR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2021 tarihli ve 31706 altıncı mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında

Yönetmelik kapsamında hazırlanacak olan bağımsız denetim raporunun içerik ve şekline ilişkin

usul ve esasları belirlemektir. 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında

Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi: Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan de-

netimi,

b) BT: Bilgi Teknolojilerini,

c) Denetçi: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan denetçiyi,

ç) Denetim alanı: Ek-1’de verilen denetim başlıklarını,

d) Denetlenen: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan denet-

leneni,

e) İş süreçleri bağımsız denetimi: Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan denetimi,

f) Kayda değer kontrol eksikliği: Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ta-

nımlanan kayda değer kontrol eksikliğini,

g) Kontrol: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kontrolü,

ğ) Kontrol hedefi: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kont-

rol hedefini,

h) Kontrol zayıflığı: Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kont-

rol zayıflığını,

ı) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

i) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

j) Önemli kontrol eksikliği: Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında tanımla-

nan önemli kontrol eksikliğini,

k) Yönetmelik: Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönet-

meliği,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kavramlar

Rapor hazırlanırken uyulması gereken ilkeler

MADDE 4- (1) Denetçi, raporun tam, doğru, objektif, inandırıcı ve konunun müsaade

ettiği ölçüde açık ve öz olmasına aşağıdaki hususları dikkate alarak özen gösterir:

a) Denetçi, raporun tam olmasını raporda denetim amaçlarının tamamını karşılayan bil-

gilere yer vererek; raporlanmış hususları, bu hususların yeterli ve doğru bir şekilde anlaşılma-

sını sağlayacak biçimde sunarak ve raporun içeriğine ilişkin bu Tebliğde ifade edilen gereksi-

nimleri sağlayarak temin eder.

b) Denetçi, raporun doğru olmasını; sunulan bulguların gerçekten var olmasıyla ve bu

bulguların doğru bir şekilde sunulmasıyla temin eder. Raporun doğruluğu ve güvenilirliği, ra-

porda sunulan bütün bulguların doğru bir şekilde aktarılmasıyla sağlanır. Raporda sadece de-

netçinin çalışma kağıtlarında konuyla alakalı yeterli delille desteklenen bilgi, bulgu ve yargılara

yer verilir. Denetim açısından önemli görülen verilerden bazılarının denetlenmemesi veya de-

netlenememesi durumunda denetçi bunu raporunda açıkça belirtir, varsa verinin kısıtlamalarını

rapora ekler ve bu konuya ilişkin raporda herhangi bir yargıda bulunmaz.

c) Denetçi, raporun objektif olmasını, raporun içeriğinde yer alan unsurları dengeli bir

şekilde sunarak ve sunum yaklaşımında tarafsız bir duruş sergileyerek sağlar. Raporun inandı-

rıcılığı açısından rapordaki delillerin tarafsız bir şekilde sunulması gereklidir. Denetçi, raporun

tarafsız olmasını ve yanıltıcı olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Rapor, raporda yer alan bul-

gulara dayanılarak hareket edilebilecek bir yaklaşımla sunulur. Denetçi raporunda savunmaya

ya da suçlamaya yönelik bir dil kullanmamaya özen gösterir.

ç) Denetçi, raporunun inandırıcı olmasını; denetim sonuçlarının denetim amaçlarını

karşılaması, bulguların ikna edici bir şekilde sunulması ve raporda yer verdiği yargıların de-

netim kanıtları tarafından iyi bir şekilde desteklenmesi ile sağlar. Denetçi, raporunda bulgula-

rının geçerliliği ve yargılarının makullüğü hakkında yeterli ve ikna edici bilgilere yer verir.

d) Denetçi, raporunun açık olmasını, akıcı ve anlaşılır ifadeler kullanarak temin eder.

Raporda herhangi bir şeyi saklamayan, açık, yalın ve mümkün olduğunca teknik olmayan bir

dil kullanılır. Teknik terimlerin veya kısaltmaların kullanıldığı durumlarda, bu terimler ayrıca

açıklanır ve kullanılan kısaltmalara ilişkin bilgilere raporda ayrı bir bölümde yer verilir. Ra-

porda kısa ve etken fiilli cümleler kullanılmasına özen gösterilir. Denetçi raporda gerekli gör-

düğü yerlerde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla grafik, tablo ve resim gibi

görsel araçlardan faydalanır.

e) Denetçi raporunda ifade etmek istediklerini mümkün olduğunca kısa ve öz bir şekilde

ifade eder, vermek istediği mesajı gölgeleyebilecek gereksiz detaylardan ve tekrarlardan kaçı-

nır.

Bulgular

MADDE 5- (1) Denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtlarıyla desteklenecek şekilde

kayda değer kontrol eksikliklerini ve önemli kontrol eksikliklerini sınıflandırır ve Ek-2’de be-

lirlenen esaslara göre kodlayarak raporunda yer verir. 
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(2) Denetçi, bulguları ifade ederken, denetim amaçlarının gerektirdiği kadarıyla, bu

bulguların kriter ve durumlarına ilişkin bilgilere aşağıda tanımlandığı şekliyle yer verir:

a) Kriter: Bulgunun ilişkili olduğu alanla/faaliyetle ilgili olarak bu alanın/faaliyetin ol-

ması gerektiği durumu veya bu alandan/faaliyetten ne beklendiğini ifade eder.

b) Durum: Bulgunun ilişkili olduğu alanın/faaliyetin mevcut uygulanma şekli veya du-

rumu ile kriter ve bu durum arasındaki farkların temel sebeplerini ifade eder.

(3) Kriterde mevzuat aykırılığı varsa denetçi bu durumu ilgili mevzuat hükmüne açıkça

referans vererek ve aykırılığı oluşturan durum ile mevzuat hükmü bağlantısını net ifadelerle

açıklayarak rapora konu eder. 

(4) Kontrol zayıflığı olarak tanımlanan bulgular, denetçi tarafından denetlenenin yet-

kililerine yazılı olarak iletilir. Denetçi, böyle bir yazının denetlenenin yetkililerine iletildiğine

dair ifadeye ve Ek-1’de yer alan denetim alanlarında tespit ettiği kontrol zayıflıklarının sayısına

raporunda yer verir.

(5) Denetçi, geçmiş dönemlerde tespit edilmiş ve bir önceki dönem raporunda halen

giderilmediği ifade edilmiş olan tüm bulguları değerlendirir, bu bulguların son durumlarına,

devam edip etmediklerine ve denetlenen tarafından taahhüt edilen aksiyon planına uyumuna

ilişkin açıklamalarına raporunda yer verir. Bu süreçte raporda bulgunun güncel durumuna ve

ilgili kriterlerine yer verilir. 

(6) Denetçi, topladığı denetim kanıtlarına dayanarak sahtecilik, kanun dışı uygulamalar,

suistimal, çift kayıt sistemi veya mükerrer bilgi sistemleri gibi hallerden bir veya birkaçının

bulunduğu kanaatine varırsa, raporun tamamlanmasını beklemeden söz konusu bulgulara ilişkin

olarak ivedilikle Kuruma bilgi verir.

(7) Denetçi, raporunda yer verdiği tüm bulguları usul ve esasları Kurumca belirlenecek

şekilde elektronik ortamda Kuruma iletir. Kuruma yapılan bildirimlerin güncel durumu yan-

sıtması gerekmektedir. Kuruma bildirilen bilgilerle raporda yer alan bilgilerin uyumluluğu

esastır. 

Denetlenenin görüşleri

MADDE 6- (1) Denetçi bulgular, sonuçlar ve varsa planlanan düzeltme çalışmaları

hakkında denetlenenin görüşlerini raporlar.

(2) Denetçi, geçmiş dönemlerde tespit edilmiş ve bir önceki dönem raporunda halen

giderilmediği ifade edilmiş bulgulara ilişkin denetlenenin görüşlerine ve denetlenenin bulgunun

giderilmesine ilişkin yaptığı çalışmalara raporunda yer verir.

(3) Denetçi, denetlenenin görüş bildiremediği veya görüş bildirmeyi reddettiği durum-

lara, nedenleriyle birlikte raporunda yer verir.

Bulgularla ilgili sonuç değerlendirmesi

MADDE 7- (1) Denetçi, raporda denetim amaçları, denetim bulguları ve varsa denet-

lenenin görüşlerini yorumlayarak kendi çıkarımları ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme-

lerle ihtiyaç varsa açıklamalarına yer verir. 

(2) Denetçi, denetlenenin görüşlerine katılmadığı veya planlanan düzeltme çalışmala-

rının uygun olmadığını düşündüğü takdirde buna sonuç değerlendirmesinde ayrıca yer verir.

Denetçi, denetlenenin görüşlerini haklı bulması halinde, raporda ilgili düzeltmeleri yapar.
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(3) Herhangi bir bulgunun düzeltildiğine dair bir beyanın rapor tarihinden önce denet-

lenen tarafından denetçiye ulaşması durumunda, tespit edilen her bir bulgu için birer defaya

mahsus olmak koşuluyla, denetçi denetlenenin beyanını doğrulamak için bu bulgunun son du-

rumunu tahlil eder, bulgunun ortadan kalktığı kanaatine ulaşırsa bulgunun düzeltildiğine dair

yargısına raporun bulguya ilişkin sonuç değerlendirmesi bölümünde yer verir.

(4) Denetçi, bulgulara ait sonuç değerlendirmesi bölümünde bulgunun devam durumu-

nu; “devam etmektedir”, “kısmen düzeltilmiştir” veya “düzeltilmiştir” şeklinde raporunda ifade

eder.

(5) Denetçi, geçmiş dönemlerde tespit edilmiş ve bir önceki dönem raporunda halen

giderilmediği ifade edilmiş olan bulgulara ait sonuç değerlendirmesi bölümünde bulgunun ak-

siyon planının yeterliliği ve uyumluluğuna da yer verir. 

(6) Denetçi, raporda düzeltildiğini beyan ettiği bulgularda, mümkün olan hallerde riskin

gerçekleşmesi durumunu kontrol ederek sonuç değerlendirmesinde bu bilgiye yer verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Rapor İçeriği

İçerik

MADDE 8- (1) Denetçinin hazırlayacağı rapor aşağıdaki unsurları içerecek şekilde dü-

zenlenir:

a) Başlık.

b) Raporun sunulduğu merci.

c) Yönetmeliğin 32 nci maddesi kapsamında oluşturulan denetim mektubu.

ç) Yönetici özeti.

d) İçindekiler.

e) Denetim çalışmasına ilişkin bilgi.

f) Denetlenenin bilgi sistemleri hakkında genel bilgi.

g) Denetlenenin iç kontrol ve iç denetim yapısına ilişkin değerlendirme.

ğ) İş süreçleri bağımsız denetimi bölümü.

h) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi bölümü.

ı) Kısaltmalar.

i) Sözlük.

Yönetici özeti

MADDE 9- (1) Yönetici özeti aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır:

a) Denetçi, bu bölümde denetimin amaçlarını tanımlar ve bu denetim amaçlarına eriş-

mek için uyguladığı denetimin kapsam ve metodolojisini özet olarak açıklar. 

1) Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanış amacını içerecek şe-

kilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder.

2) Denetçi, denetim çalışmasının önemlilik kavramı çerçevesinde belirlenen kapsamını

açık ve net bir şekilde ifade eder. Denetim kapsamını sınırlayan herhangi bir durum var ise, bu

sınırlamalar da açık bir şekilde denetim kapsamında ifade edilir.

b) Yapılan denetim çalışmasına ilişkin olarak genel bir değerlendirmeye yer verilir.
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c) Cari ve geçmiş dönemlerde tespit edilen bulguların özetlendiği bir tablo Ek-4’de ta-

nımlanan örneğe uygun olarak doldurulur.

ç) Denetçinin tespit ettiği bulgular arasından öne çıkanlar ve bu bulguların taşıdıkları

iş risklerine yer verilir.

d) İş süreçleri bağımsız denetimi ve yapıldıysa bilgi sistemleri bağımsız denetimi so-

nucunda ortaya çıkan bulgular da dikkate alınarak, denetlenenin durumu hakkında genel bir

değerlendirmeye yer verilir.

Denetim çalışmasına ilişkin bilgi

MADDE 10- (1) Denetçi, denetim amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan denetim ça-

lışmasına ilişkin olarak; 

a) Denetim çalışması yürütülürken dikkate alınan önemli varsayımlara,

b) Denetimi gerçekleştirdiği denetlenen birimlere veya şubelere,

c) Denetim kapsamındaki süreçlerle ilgili sorumlularının unvan ve erişim bilgilerine,

ç) Kuruma raporlanan denetçi listesiyle aynı olacak şekilde, ayrılan denetçiler dâhil de-

netime katılan tüm denetçilerin yer aldığı denetim ekibi ve denetimin başlama/bitiş tarihleri-

ne,

rapordaki denetim çalışmasına ilişkin bilgi bölümünde yer verir.

Denetlenenin bilgi sistemleri hakkında genel bilgi

MADDE 11- (1) Bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi kısmı aşağıdaki hususları içerir:

a) BT bölümü çalışan profili hakkında bilgi.

b) Denetlenenin denetim alanlarından sorumlu yöneticilerine ait doğrudan iletişim sağ-

lanabilecek iletişim bilgileri.

c) BT bölümünün organizasyon yapısına dair bilgi.

ç) Denetlenenin faaliyetlerini yürütmesinde kullanılan uygulamalar/sistemler/araçlar

hakkında genel bilgi.

d) Denetlenenin bilgi sistemi mimarisi hakkında özet bilgi.

e) Denetlenenin ağ altyapısının anlatılması ve ağ topolojisi.

f) Denetlenenin faaliyetleri ile ilgili yazılımların ve araçların bilgi sistemleri mimarisi

üzerinde gösterimi. 

g) Bilgi sistemleri denetimi yapılmışsa, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi gibi kri-

tik kontrol hedeflerini destekleyen araçlar hakkında özet bilgi. 

Denetlenenin iç kontrol ve iç denetim yapısına ilişkin değerlendirme

MADDE 12- (1) Denetçi, raporun bu bölümünde aşağıdaki hususlara yer verir: 

a) İç denetim biriminin, finansal raporlama sistemlerine ilişkin iç kontrollerinin dene-

timi kapsamında yapmış olduğu planlamaların, faaliyetlerin ve denetim sonuçlarının takibinin

değerlendirilmesi.

b) Yönetimin finansal raporlama sistemlerine ilişkin iç kontrollerin tesis edilmesi ve

sağlıklı bir şekilde işletilmesine verdiği önem, söz konusu kontrollerin yeterliğini ve etkinliğini

ölçmedeki performansının değerlendirilmesi.

c) Yöneticilerin finansal raporlama sistemlerine ilişkin iç kontrollerle ilgili risk değer-

lendirme sürecinin değerlendirilmesi.
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(2) Denetçi, BT denetim ekibiyle ilgili olarak;

a) Ekibin profilini,

b) Faaliyetlerini,

c) Yapmış oldukları denetim çalışmalarını,

ç) Organizasyon içerisindeki yerlerini,

raporunda belirtir.

(3) Denetçi, bu bölümün sonunda bu bölüm kapsamında tespit ettiği her bir bulgu için

Ek-3’te yer alan tabloyu doldurur. Geçmiş dönemlerde tespit edilmiş ve bir önceki dönem ra-

porunda halen giderilmediği ifade edilmiş olan bulgular da aynı tablo formatında sunulur.

İş süreçleri bağımsız denetimi

MADDE 13- (1) Denetçi, iş süreçleri üzerindeki kontrollerinin etkinlik, yeterlilik ve

uyumluluğuna ilişkin yaptığı denetim sırasında kullandığı önemlilik değerlendirmesini ve bu

değerlendirme sonucunda hangi süreçleri seçtiğini, seçim nedenlerini ve seçmediği süreçleri

neden seçmediğini açık ve net bir şekilde ifade eder.

(2) Denetçi, denetlenenin faaliyetlerine ilişkin süreçlere dair denetlenen tarafından ken-

disine sunulan iş akış diyagramlarını ve bu diyagramlarda yer verilen süreçler üzerindeki kont-

rollerine ilişkin kendi çalışmasını özetleyen tabloyu Ek-5’te belirtildiği şekliyle doldurarak ra-

poruna ekler.

(3) Denetçi, denetim esnasında tespit ettiği veya geçmiş dönemden gelen her bir iş sü-

reci bulgusu için Ek-3’te yer alan tabloyu doldurur; bulgulara iş süreçleri bağımsız denetimi

bölümü altındaki ilgili oldukları başlık altında yer verir.

(4) Denetçi, süreç üzerindeki kontrollerin, kendilerinden beklenen işlevleri layıkıyla

yerine getirme durumlarına ve sürecin bütününün etkinlik, yeterlilik ve uyumluluğuna ilişkin

değerlendirmelerine sürece ilişkin bölümün sonunda yer verir.

Bilgi sistemleri bağımsız denetimi 

MADDE 14- (1) Denetçi, denetlenenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yürüttüğü

bilgi sistemleri bağımsız denetiminde kullandığı önemlilik değerlendirmesini açık ve net bir

şekilde raporunda ifade eder.

(2) Denetçi, denetlenen her bir denetim alanı ayrı bir başlık altında olacak şekilde mev-

zuat gereksinimlerinin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin detaylara ve denetim alanı sorumlularına

raporda yer verir. 

(3) Denetçi, denetim esnasında tespit ettiği veya geçmiş dönemden gelen her bir bilgi

sistemleri bulgusu için Ek-3’te yer alan tabloyu doldurur; bulgulara bilgi sistemleri bağımsız

denetimi bölümü altındaki ilgili oldukları başlık altında yer verir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Konsolide denetim raporu

MADDE 15- (1) Yönetmeliğin 2 nci maddesi ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(j) bendi uyarınca bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilen banka bilgi sistemleri ve

iş süreçlerinin denetimi kapsamına giren bankaların konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklarına

ilişkin konsolide denetim raporu aşağıdaki bölümleri içerir:
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a) Yönetmeliğin 32 nci maddesi kapsamında oluşturulan denetim mektubu.

b) Yönetici özeti.

c) İçindekiler.

ç) Banka iştirakleri ile ilgili Ek-6’da tanımlandığı şekliyle hazırlanan tablo.

d) Denetim çalışmasına ilişkin bilgi.

e) Banka ve ortaklıkların konsolide finansal tabloya etkileri açısından değerlendirilme-

leri.

(2) Yönetici özeti bölümünde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde

belirtilen bilgiler, banka ve ortaklıklarında konsolide finansal tabloya etkileri bakımından öne

çıkan bulgular ve bu bulguların konsolide finansal tablo açısından değerlendirmeleri sunulur.

Konsolide edilecek finansal bilgiyi üreten bilgi sistemi ve/veya süreç ile banka ve ortaklıklar

arasında finansal bilgi akışı hakkında genel bir değerlendirme yapılır.

(3) Banka ve ortaklıkların konsolide finansal tabloya etkileri açısından değerlendiril-

meleri bölümünde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bankada tespit edilen bulgular, konsolide finansal tablo açısından değerlendirilerek

sınıflandırılır. Kayda değer kontrol eksikliği ve önemli kontrol eksikliği olarak sınıflandırılan

bulgular Ek-3’te yer alan tablolardan uygun olanı ile doldurularak sunulur.

b) Bilgi sistemleri bağımsız denetimine dâhil edilen her ortaklık için aşağıdaki bilgiler

sunulur:

1) Ortaklığın adı, ortaklık yapısı (iştirak, bağlı ortaklık ya da birlikte kontrol edilen or-

taklık olma durumu), faaliyetleri ve konsolide denetime dahil edilme sebepleri hakkında bilgi,

2) Ortaklıkta, bilgi sistemleri ve iş süreçleri denetimlerinden hangilerinin gerçekleşti-

rildiği, hangi süreçlerin/denetim alanlarının denetlendiği ve bu süreçlerin/denetim alanlarının

seçilmesinde kullanılan önemlilik değerlendirmesi sunularak denetim kapsamı,

3) Gerçekleştirilen denetim sonucunda, konsolide finansal bilgilerinin tanımlanması,

üretilmesi, kullanılması, doğruluk, bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması konularında, de-

netime tabi tutulan ortaklığın etkisine ilişkin genel bir değerlendirme,

4) Konsolide finansal tablo açısından değerlendirilerek kayda değer ve önemli kontrol

eksikliği olarak sınıflandırılan ve Ek-3’te yer alan tablo doldurularak hazırlanan ortaklıklarda

tespit edilen bulgular.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16- (1) 13/1/2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ba-

ğımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Sü-

reçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3323 

—— • —— 
Yozgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3357 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3456/1-1 

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

 
 3457/1-1 

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

 
 3361/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET İLERİ DÜZEY HD VİDEO ENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü ihtiyacı “1 adet İleri Düzey HD Video Endoskopik 

Görüntüleme Sistemi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

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

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 07.04.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3473/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ağrı İl Özel İdaresinden: 
1- Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi, Çiftepınar Mahallesi, Hükümet Caddesi mevkiinde 

bulunan 42 ada 2 nolu parselin satışı yapılacaktır. Taşınmazın satışına ilişkin aşağıda bilgileri 
belirtilen ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 
yapılacaktır. 
SIRA 

NO 

GAYRİMENKUL 

CİNSİ 

TAŞINMAZ 

ADA/PARSEL 

TAŞINMAZ 

ALANI 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİÇİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 

Ağrı İli 

Doğubayazıt 

Çiftepınar 

Mahallesinde 

bulunan ARSA 

Ağrı İli 

Doğubayazıt 

Çiftepınar 

Mah. 42 Ada 2  

parsel 

942,03 m² 
9.420.030,00 

TL 

282.600,90 

TL 
05.04.2022 10:00 

2- İhalenin yapılacağı yer; 
a) Adı  : Ağrı İl Özel İdaresi  
b) Adresi  : Fırat Mah.Yaşar Kemal Cad.Ağrı İl Özel İdare No:269 Merkez/AĞRI 
3- Talep edilen taşınmaza ait muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat, teminat 

mektubu veya nakit olarak İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-
5001 numaralı hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. 

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 
görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir. Şartname bedeli olarak yatırılacak tutarın 
İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 nolu hesabına 
yatırıldığına dair alınacak banka dekontu karşılığında doküman satışı yapılacaktır. 

5- İhale 05.04.2022 Salı günü Saat 10.00’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği binasında 
bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
7- Posta, telgraf, faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 

taşınmazın satışı için istenilen belgeleri içeren ihale dosyası 05.04.2022 Salı günü saat 10:00’a 
kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İl Encümen Servisine teslim edilecektir. 

9- İhaleye girmek için son müracaat tarihi 05.04.2022 Salı günü saat 10:00’a kadardır. 
10- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI  
İhaleye katılabilmek için; 
a) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak standart forma uygun teklif 

mektubu, 
b) Şirket adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz 

geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırılması durumunda banka makbuzu,  
c) İhale dokümanı bedelinin ödendiğine dair ödenti makbuzu, 
d) Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış, kaşelenmiş şartname, 
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e) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri/ 
Gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, 

f) Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Türkiye’de tebligat işlemlerinde kullanılmak üzere şirkete ait adres belgesi, 
h) Mevzuat gereği gerçek veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya 

Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde 
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve 
numarası, 

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 
Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu 
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.  

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme 
imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. İş ortaklığı 
sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 
müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.  

j) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
k) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan 

alacakları belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.) 
Yukarıda ilgisine göre zorunlu kılınan sunulması istenen belgeler teklif zarfında idareye 

sunulacaktır. 
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6. maddenin (d), (e), (f), (g), (h), (j), (k)  bendinde 

yer alan belgelerin ortak girişim oluşturan kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır.  

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece 
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 

İlan olunur. 
 3431/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından: 

“BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 1.KISIM (TATARCIK) MAHALLESİ, 125 ADA 22 
PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI” 

“Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 125 Ada 22 Parsel Sayılı 
Taşınmazın Satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” 
ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. İdarenin: 
a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 

Başakşehir/İSTANBUL 
b. Telefon ve Faks Numarası: 444 0 669 ve 0(212) 692 55 32 
2. İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 125 Ada 22 

Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması 
3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 125 Ada 22 

Parsel 
4. Muhammen Bedel: 141.200.000,00-TL (YüzkırkbirmilyonikiyüzbinTürkLirası) 
İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den muaftır. 
5. Geçici Teminat (%3): 4.236.000,00-TL (DörtmilyonikiyüzotuzaltıbinTürkLirası) 
6. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler: 
a. İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir 
b. Mahalle: Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) Mahallesi 
c. Ada/Parsel: 125 ada 22 parsel 
d. Yüz Ölçümü: 31.370,79 m² 
e. Belediye Hisse Oranı: Tam 
f. İmar Durumu: Gelişme Konut Alanı  
g. Emsal: TAKS:min.0,20-maks.0,40, KAKS:0,50, Yençok:Z+4 
h. Cinsi: Arsa 
7. Ödeme Şekli ve Şartları: İhale bedeli peşin ya da vadeli ödenebilir. 

Peşin 
Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel peşin satış bedelidir. 

Vadeli 
Ödemelerde: 

a) İhalede belirlenen bedelin % 20’si peşin, geri kalan %80’lik kısma 12 ay için 
%20 vade farkı eklenerek bulunan tutar, aylık olarak 12 eşit taksitte ödenecektir 
(taksitlerden herhangi birinde gecikme olması halinde; uygulanan vade farkı oranı 
üzerinden bulunacak günlük vade farkı tutarı ile birlikte ödenecektir.) 
b) %20 peşinat ödendikten sonra kalan %80’lik kısma vade farkı uygulanarak 
bulunacak tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi 
veya satışı yapılan taşınmaz üzerinde idare lehine ipotek tesis edilmesi halinde 
taşınmaz alıcısı adına devredilebilir. 
c) Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının 
veya bir kısmının erken ödenmesi durumunda uygulanan vade farkı tutarında 
indirim uygulanacaktır. 
d) Ödemelerden herhangi birinin 15 gün (Onbeş) içinde yapılmaması veya taksit 
süresi içinde iki ödemenin geciktirilerek yapılması halinde İdare dilerse satış 
işlemini tek taraflı olarak feshedebilir. 

8. İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, 
No:2 Başakşehir/İSTANBUL 

9. Tarih ve Saati: 07/04/2022 (Perşembe) Saat: 10:30 
10. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 07/04/2022 (Perşembe) Saat: 10:30 
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11. İhaleye Katılabilme Şartları:  
a. Gerçek Kişi İse; 
i. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
ii. Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge. 
iii. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” 
iv. Noter tasdikli imza beyannamesi. 
b. Tüzel Kişi İse; 
i. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili 

Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar 
Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya 
ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

ii. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi 

c. Ortak Hükümler; 
i. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun. 
ii. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun. 
iii. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına 

teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza 
beyannamesi/sirküleri. 

iv. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter 
tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki 
yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına 
göre temin edecekleri belge. 

v. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname. 

vi. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden 
sonra alınmış belge, 

vii. Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış 
belge. 

viii. “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul edildiği” ibaresi yazılı ve katılanın yetkili 
temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası. 

ix. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. 
x. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine 

fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir. 
12. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye 

Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 
Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.500,00TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) 
bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

13. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle 
birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı 
zarflarını en geç ihale günü (07/04/2022 (Perşembe) Saat:10:30’a kadar) Başakşehir Belediye 
Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
 3360/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından:  
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Kuruçay ve Gülabibey 

Mahallesinde bulunan, Cinsi Arsa vasfında olan, aşağıda nitelikleri belirtilen 2 adet taşınmaz; 
S. 
No 

MAH 
Tarih ve 

Saati 
PAFTA ADA PARSEL 

TOPLAM 
M2 

İMAR 
DURUMU 

MUH. BED. TL 
GEÇ. TEM. 

TL 

1. Kuruçay 
12.04.2022 
Saat.14:00 

G33C-
20A-2A 

273 1 
8.129,44 

M2 

E:0,40 Yençok: 
2 Kat Konut 

Alanı 

8.750.000,00-
TL 

262.500,00-
TL 

2. Gülabibey 
12.04.2022 
Saat.14:30 

G33C-
24B-3C 

4729 3 
2.393,13 

M2 
E:1,75 Yençok: 

8 Kat (TİCK) 
4.800.000,00-

TL 
144.000,00-

TL 
Bedeller üzerinden ilanda belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. 

Maddesine istinaden Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ayrı ayrı 
satılacaktır. 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 
karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri: 12.04.2022 Salı günü İlanda Belirtilen saatlerde Belediyemiz Turgut 
Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerde Aranan Belgeler:  
A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.  
B) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez).  
C) İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; yıl içersinde alınmış halen faaliyette 

bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi ile 
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

D) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi.  

E) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun).  
F) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.  

G) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  
H) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  
I) İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.  
İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma 

yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)  
*İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, en geç 12.04.2022 

Salı günü Saat 13.45’e kadar belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis salonunda 
bulunan İhale Komisyon ( Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul 
edilmeyecektir.  

Keyfiyet ilan olunur. 3413/1-1 
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TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: 
AÇIKLAMA: 
Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren 

ayrıntılı fizibilite raporunu, 
İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı, 
Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı 

yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan bir defaya 
mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli, 

Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, 
tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da 
uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen izni, 

Sözleşme: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yatırımcı arasında 
düzenlenen/düzenlenecek irtifak hakkı ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini, 

Termin planı: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma 
sürelerini gösteren planını, 

Tesis: Tekne İmal Yeri 
Yatırımcı: Tekne İmal Yeri yatırımı yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi ya da 

kişileri, 
Yönetmelik: 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine 

Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliği, 
ifade eder. 
Zonguldak ili Kilimli ilçesi, Alacaağzı mevkiinde bulunan Kilimli Balıkçı Barınağı ana 

mendireğinin arkasında mukim mülkiyeti Hazineye ait 4.374,00 m2 yüzölçümlü Ekli krokide yer 
alan taşınmazın, tekne imal yatırımı yapılması amacıyla kullanılmak üzere gerçek veya tüzel 
kişilere bu duyuru ve Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir. 

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 
1- Zonguldak ili Kilimli ilçesi, Alacaağzı mevkiinde bulunan Kilimli Balıkçı Barınağı ana 

mendireğinin arkasında mukim mülkiyeti Hazineye ait 4.374,00 m2 yüzölçümlü Ekli krokide yer 
alan taşınmaz, tekne imal yatırımı yapılması amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilecektir. 

2- Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine 
uygun tesis kurabilecektir. 

3- İdare; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun 
görebilecektir. 

4- Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu 
ve ilgili meri mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. 

5- Katılım payı bedeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hazine 
Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 
11. maddesi kapsamında belirlenecektir. 

6- Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince 
Hazineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine 
ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli 
peşin olarak tahsil edilecektir. 

7- Kendisine Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek 
yatırımcı, yerin tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak, bir 
yıldan sonra ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde uygun görülmüş olan avan projede 
belirtilen yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir 
yıla kadar uzatılabilecektir. 
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8- Avan projede, tahsis amacına uygun olarak, sonradan yapılacak değişiklikler 
konusunda İdarenin uygun görüşünün alınması zorunlu olacaktır. 

9- Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde 
tesis yapılması amacıyla otuz yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecektir. 

10- Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyecek, talep olunan bilgi 
ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis 
işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi İdare ve 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilecektir. 

11- Yapılacak tesisin özelliğine göre avan projede aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacak, 
bu bilgi ve belgeler İdarece yapılacak değerlendirmede esas alınacak ve kooperatiflere öncelik 
verilecektir. 

Yatırım ve Yatırımcıya ait bilgiler 
a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu, 
b) Varsa tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi, 
c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli, 
d) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 

aslı veya noter tasdikli örneği, 
e) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi, 
f) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili 

temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi, 
g) Yapılacak yatırımın maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı, 

(yatırım bedelinin en az %20 sinin öz kaynak olması gerekir.) 
h) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü, 
i) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste, 
j) Varsa kızakların türleri ve ebatları, 
k) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri, 
l) Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (metre olarak) 
m) Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanmış Tesis 

Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı, 
n) Termin planı, 
o) Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar, kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri, 
p) Atıkların nasıl bertaraf edileceği, 
q) Tesis ile deniz arası ulaşımın nasıl sağlanacağına ilişkin açıklayıcı bilgi. 
12- İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili 

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 
13- Tekne İmal amaçlı yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, iş bu 

duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyalarını, iş bu duyurunun Resmî Gazete’deki 
son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, kapalı zarf usulü Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, C Blok 
Kat: 6   06338, Emek/ANKARA adresine son gün mesai saati bitimine kadar teslim edeceklerdir. 
Kapalı zarf usulüne göre müracaat etmeyenlerin müracaatları ile posta ile yapılan müracaatlar 
ayrıca müracaat süresi bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve istenilen bilgi ve belgeleri eksik 
olan yatırımcıların müracaatları dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra İdarece bu konuda oluşturulan bir komisyon 
tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri ilgili mevzuat 
çerçevesinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecektir. 
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EK : Tahsisi yapılacak tekne imal yerine ait kroki 
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    3444/2-1 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 
2- İhale 06.04.2022 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 
3- İhaleye gireceklerin en geç 06.04.2022 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici 

teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine 
geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı 
İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

4- Gayrimenkulün bedeli; 
a) Satılacak gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %20 peşin geri kalanı peşinat 

tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir. 
b) Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den 

muaftır. 
5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A. Dış zarf 
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.) 
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı 
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu 
olmadığına dair belge, 

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 
belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 
a) Teklif mektubu. 
6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 
Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

S.N MAHALLE ADA PARSEL m2 NİTELİĞİ 
MUHAMMEN 

BEDEL TL 
GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ TL 
1 Hacıyusufmescit 35228 1   3.450,21 Arsa   5.000.000,00 150.000,00 
2 Hacıyusufmescit 35229 1   9.949,92 Arsa 14.420.000,00 432.600,00 
3 Hacıyusufmescit 35230 1 12.950,16 Arsa 18.780.000,00 563.400,00 
4 Hacıyusufmescit 35231 1   7.950,26 Arsa 11.530.000,00 345.900,00 
5 Fevziçakmak 34720 5   4.000,00 Arsa   9.000.000,00 270.000,00 
6 Fevziçakmak 34720 6   4.000,00 Arsa   9.000.000,00 270.000,00 
7 Fevziçakmak 34720 7   4.000,00 Arsa   9.000.000,00 270.000,00 
8 Fevziçakmak 34720 8   4.000,00 Arsa   9.000.000,00 270.000,00 
9 Fevziçakmak 34720 9   4.000,00 Arsa   9.000.000,00 270.000,00 
10 Fevziçakmak 34720 10   4.000,00 Arsa   9.000.000,00 270.000,00 

    3355/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde inşa edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun 
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 
İli Afyonkarahisar İlçesi Merkez 

Mahallesi Kumartaş (Erenler) Cadde-Sk.-
Mevkii 2775. Sokak 

Ada 178 Parsel 2 
Yüzölçümü (m2) 756,01 m² Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa(Köy İmam 
Lojmanı Arsası) Vakfı Sultan Yıldırım Bayezid Han Bin 

Sultan Murad Han Vakfı 
İhaleye Konu İş'in; 

Adı-Niteliği Afyonkarahisar-Merkez İlçesi Kumartaş (Erenler) Mahallesi, 178 ada, 2 
Parsel, 30 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi. 

Mevcut İmar Durumu- 
Fonksiyonu Konut-Ticaret/Dükkân ve Apart Daire 

İhale Usulü Kapalı Teklif Usulü (2886 sayılı Kanun 35/a. maddesi) 

Süresi 30 Yıldır. (Yapım süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 28 Yıl), işin 
süresi ve Kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlayacaktır. 

Asgari Aylık Kira 
Bedeli 

1. Yıl aylık; 1.000,00.-TL (BinTürkLirası) + (ihale artışı), 
2. Yıl aylık; 1.000,00.-TL (BinTürkLirası) + (ihale artışı), 
3. Yıl aylık; 10.000,00.-TL (OnbinTürkLirası ) + ( Önceki 2 yılın TÜFE 
artışı)(ihale artışı), 
Sonraki yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar , her yıl yıllık TÜFE 
oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre 
değişim oranında) artırılarak belirlenecektir. 

Tahmin Edilen Bedel 
(Yapım/onarım (inşaat) 
maliyeti ile 
yapım/onarım (inşaat) 
süresi boyunca 
ödenecek kira bedeli 
toplamı) 

3.981.560,00.-TL 

Geçici Teminat 119.446,80-TL 
ihale Dokümanlarının: 
(Görüleceği, Satın 
alınacağı ve Teslim 
Edileceği) Adres 

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. 
No:65 43030 Merkez/Kütahya  
Tlf. 0 274 223 64 76 e- mail :kutahya@vgm.gov.tr 

ihale Doküman Bedeli 100,00.-TL 
ihalenin Yapılacağı 
Adres 

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. 
No:65 43030 Merkez/Kütahya 

ihale Tarih ve Saati 13.04.2022-Saat: 10:30 
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar: 
1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri. Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese. Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları 
gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.) 
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a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:l), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.l. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.l. Gerçek kişi olması halinde. Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair 
Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2)veya geçici 
ve ek teminat bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıflar Bankası Kütahya 
Şubesindeki TR85 0001 5001 5800 7309 6720 32 İBAN nolu İdare hesabına (İşin adı ile birlikte 
ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat 
Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3) 

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek: 4)(Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Tahmin edilen bedelin 
%50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından alınmış "(A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi 
olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katsayılarıyla güncellenen 
değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya son 15 yıl içerisinde 
restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamında alınmış (İş Deneyim Belgesi) veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin 
müteahhit olduğunu gösterir (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme 
Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz 
edilmek suretiyle fotokopisi), İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke 
kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin. son keşif bedellerinin 
sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 
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h.l. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde (İş Bitirme Belgesi), 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter 
tasdikli (Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi), 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış (İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi), 

h.4. Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası veya İsteklinin, yukarıda belirtilen 
belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi 
(yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt 
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi 
(Ek:5).(Altyükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan 
ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 
tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 
verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 
internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
1) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek: 7) 
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname. (Ek:11) 
n) İç Zarf / Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8)sunmaları gerekmektedir, 

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (l) ve (m) 
bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece 
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 
yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 
8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 
görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
 2800/1-1 

 



25 Mart 2022 – Sayı : 31789 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

BİTİŞİK NİZAM 4 KAT KONUT ALANI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1- İHALE KONUSU: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 2038 

ada 15 parsel sayılı “Arsa” nitelikli 960,13 m2 alana sahip taşınmazın üzerinde mevcut imar 
durumuna ve mevcut avan projesine uygun olarak “Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanı” nın 
projelendirilmesi ve üretilen projeye uygun olarak inşaatının aşağıdaki şartlar dahilinde yapılması 
işidir. 

MADDE 2- TANIMLAR:  
BELEDİYE : Süleymanpaşa Belediyesi 
YÜKLENİCİ: Üzerinde işin ihalesi kalan istekli 
MADDE 3– İHALENİN USULÜ: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 

2038 ada 15 parsel sayılı “Arsa” nitelikli 960,13 m2 alana sahip taşınmazın üzerinde mevcut imar 
durumuna ve mevcut avan projesine uygun olarak “Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanı” 
projelendirilmesi ve üretilen projeye uygun olarak inşaatının yapımı, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’ nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

MADDE 4 – İHALE KONUSU İŞİN TAHMİNİ BEDELİ: 
İşin tahmini bedeli 14.742.510,00 TL (On Dört Milyon Yedi Yüz Kırk İki Bin Beş Yüz 

On Türk Lirası)’ dır. (Bedel, 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyeti üzerinden hesaplanmıştır.) 
MADDE 5 – İHALE TEKLİF ŞARTLARI: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 

2038 ada 15 parsel sayılı “Arsa” nitelikli 960,13 m2 alana sahip taşınmazın üzerinde; şartname 
ekindeki avan projesine göre aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir. Avan projesine göre 
A Blok 1 inci bodrum katta ve B Blok zemin katta bulunan 10 numaralı işyeri ve ayrıca A Blok 2 
inci bodrum katta kalan eklentisi İdarede mutlaka kalacak alandır. Bu alanın tamamı mahal 
listesinde B Blok ile ilişkilendirilmiştir. 

Jeolojik Etüt Raporu ve Zemin İyileştirme Projesi: 
Yapıya ilişkin projeler, sondajlı zemin etüt raporu sonucunda hazırlanacak ve geoteknik 

raporunda belirtilen parametrelere uygun olarak gerekirse “Zemin İyileştirme Projesi” 
yapılacaktır. Zemin iyileştirme çalışmaları için yükleniciye ilave bedel ödenmeyecektir.  

Uygulama Projeleri : 
1. Zemin etüt raporu ve geoteknik etüt raporuna uygun olarak gerektiği takdirde zemin 

iyileştirme projesi yüklenici tarafından hazırlanarak idare onayına sunulur. 
2. Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, bütün cepheleri kapsayacak sayıda 

görünüş, sistem kesiti ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar 
ve idarece gerek görülen diğer detaylar, kat tavan planlarını, çatı planlarını, malzeme teknik 
şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 

3. Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren plan, kesit, detay, rapor, 
hesaplar, iskele projesi, malzeme teknik şartnamelerini içerir.  

4. Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporları içeren, 
asansör projeleri ve hesapları, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.  

5. Elektrik projelerinde gerekli olması durumunda TREDAŞ, TELEKOM, vb. gerekli 
kurumlardan gerekli onaylar yaptırılacaktır.  

6. Mekanik projeler: Sıhhi tesisat, havalandırma, soğutma, yangın, ısı yalıtım projeleri ve 
ısı kaybı hesapları, ısıtma tesisatı ve hesapları, doğalgaz projeleri (ısıtma ve mutfak kullanımı) ile 
her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal 
listelerini içerir.  

7. Altyapı Projesi: Çevre drenaj, atık su, yağmur suyu projelerini, malzeme teknik 
şartnamelerini ve mahal listelerini içerir.  

8. Binanın çevresi ile siluet ve üç boyutlu görünüşleri. (Verilen görsellere uygun 
hazırlanacaktır.) 
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9. Tüm projeler idare tarafından onaylandıktan ve ruhsat alındıktan sonra inşaata 
başlanabilir. 

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 
mevcut Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak 
ve ruhsata esas 5 (beş) takım olarak hazırlanacaktır. 

10. İlgili süreler; 
a) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 45 (kırk beş) gün içinde ruhsat 

alınacaktır. 
b) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi 

yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.  
c) İhale konusu “4 Kat Konut Alanı” nın inşaatın bitim tarihi yer tesliminden itibaren 

maksimum 15 (On beş) ay’ dır. 
d) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı 

tarihtir. 
MADDE 6- İHALENİN YERİ VE ZAMANI: 
 İhale 05.04.2022 Salı günü saat 15:00’ da Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez 

Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi toplantı 
salonunda Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir. 

MADDE 7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 05.04.2022 tarihine tesadüf eden Salı 

günü saat 14:30’ a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ 
TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki 
gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir 
ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

Teklif kapsamında yerli istekliler tarafından sunulan yabancı dilde düzenlenen belgelerin 
tercümeleri bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki gibi yapılır; 

Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/ veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde 
düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’ deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve 
noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
tasdik işleminden muaftır. Gerek duyulması halinde ve ihale komisyonunun uygun görmesi 
durumunda ihalede tercüman bulundurulabilecektir. 

 Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/ veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 A) Gerçek Kişilerden: 
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
2. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti,  
3. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile 

belgelendirilecektir.) 
4. 5.000,00 (beş bin) TL ihale dosya bedeli vermesi, 
5. 442.275,30 TL geçici teminat makbuz aslı veya Geçici teminat mektubu, 
6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı, 
7. İlgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge ile Ticaret Sicil 

Gazetesine kayıt bilgisini gösterir belge, 
8. Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti, 
9. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
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10. İstekliler; ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu’ 
ndan alınmış, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge, bağlı bulunduğu 
vergi dairesinden alınmış, vergi borcunun olmadığına dair belge ile Süleymanpaşa Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nden alınmış, Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir 
borcunun olmadığına dair belgenin asıllarını sunmak zorundadır, 

11. Yeterli karne grubunda olduğunu gösterir belge. 
B) Tüzel Kişilerden (Şirket): 
1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge, (2022 yılı için tasdikli) 
2. Tüzel kişiliğin, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge, 

3. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge (İstekli tarafından bir dilekçe ile 
belgelendirilecektir.) ve telefon numarası bildirmesi, 

4. 5.000,00 (beş bin) TL ihale dosya bedeli vermesi, 
5. 442.275,30 TL geçici teminat makbuz aslı veya Geçici teminat mektubu, 
6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı, 
7. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekaletname ve imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti,  
8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli 

vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya 
idarece onaylanmış suretleri. (Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
vekaletnamelerinin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğunca veya Dış İşleri Bakanlığınca 
onaylanmış olması gerekmektedir.) 

9. İstekliler; ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu’ 
ndan alınmış, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge, bağlı bulunduğu 
vergi dairesinden alınmış, vergi borcunun olmadığına dair belge ile Süleymanpaşa Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nden alınmış, Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir 
borcunun olmadığına dair belgenin asıllarını sunmak zorundadır, 

10. Yeterli karne grubunda olduğunu gösterir belge. 
C. Ortak Girişim: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi. 
MADDE 8 – İŞ ORTAKLIĞI:  
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye 

katılabilir. Ancak ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
1. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere 

ortaklık yapar. 
2. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı 

Beyannamesini vermek zorundadır. 
3. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 

Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu 
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı 
Beyannamesinde gösterilir. 

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu 
sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir. 

 2703/1-1 
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ELEKTRO HİDROLİK YÜKLEYİCİ VE AKÜLÜ LOKOMOTİF YEDEKLERİ ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Elektro hidrolik yükleyici ve akülü lokomotif yedekleri temini 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle 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 67 – 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 Cd.) 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 ebru.hacioglu@ taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No 2224033 
b) IKN 2022/269059 
c) Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı – Elektro hidrolik yükleyici ve akülü lokomotif 

yedekleri – 9 Kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 
Yer 

TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / 
Merkez - 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 90 takvim günüdür. 
3-İhalenin   
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati 12.04.2022 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 
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4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 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 
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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. 

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. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş 

çalışan malzemeler için toplamda en düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre 
belirlenecektir. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Teknik şartnamede 2,3,4,5 ve 6. Kalemler 
birbirleri ile eş çalışmaktadır. Eş çalışan malzemeler aynı firmaya sipariş verileceğinden, eş 
çalışan kalemlerin hepsine birim fiyat teklifi verilecektir. Eş çalışmayan kaleme teklif verilebilir, 
ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler 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: Bu madde boş bırakılmıştır. 
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. 
 3359/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2006/6187 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  

    3400/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Keşan İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/42 Esas, 2010/133 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    3403/1-1 

—— • —— 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

22.03.2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Fakülte Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Restoratif 

Diş 

Tedavisi 

Restoratif Diş Tedavisi alanında doçentlik unvanına 

sahip olmak. 

(ESKİ HALİ) 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Restoratif 

Diş 

Tedavisi 

Restoratif Diş Tedavisi alanında doçentlik unvanına 

sahip olmak ve Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında 

uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. 

(YENİ HALİ) 

Profesör 1 

 3490/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Uluslararası Engelliler Vakfı, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.03.2022 

tarihinde kesinleşen, 20.09.2021 tarihli ve E: 2021/192, K: 2021/17 sayılı kararına istinaden 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    3401/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Fatsa Gülzar Eğitim ve Kültür Vakfı. 
VAKFEDENLER: Mehmet Şenel GÜREL, Süleyman ARAS, Ahmet KAYA, Murat 

YILDIRIM, Nurettin TANRIVERDİ, Abdullah SARMAŞIK, Metin ERBAŞ, Hayrettin 
ŞARMAŞIK, Muhammer UYGUN, Baki ATEŞLİ, Naci NARİNLİK, İmdat ŞERBETCİ, Mustafa 
Arif KAYA, Seyfullah NACAK, Mehmet ERGÜN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ORDU 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/02/2022 tarihli ve 2021/783 E., 2022/117 K. 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yerli ve yabancı şahısların şahsi gelişimlerine, eğitim ve öğretimlerine 
maddi ve manevi her türlü yardımı, desteği ve katkıyı sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ordu İli, Fatsa İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Kıyan Köyü 
Mevkiinde bulunan, 1084 Ada, 8 Parsel, 732.55 m2 alanlı beş katlı “kargir ev ve arsa” vasıflı 
taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Şenel GÜREL, Süleyman ARAS, Ahmet KAYA, Murat 
YILDIRIM, Nurettin TANRIVERDİ, Abdullah SARMAŞIK, Metin ERBAŞ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları “Ordu İlim ve Hizmet Vakfı” na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    3402/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı (ÇÜSİVAK). 
VAKFEDENLER: Meryem TUNCEL, Hayri Levent YILMAZ, Süha BERBEROĞLU, 

İlter ÜNLÜKAPLAN, Bekir SÜTCÜ, Zeki KIVANÇ, Ömer KAYA, İsrafil UÇURUM. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ADANA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Adana 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.03.2022 tarihinde kesinleşen 18.02.2022 
tarihli ve E: 2022/29, K: 2022/39 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Çukurova üniversitesindeki tüm fakültelerde eğitim düzeyini 
yükseltmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak, yükseköğretim gören öğrencilerin ve 
akademisyenlerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel, moral, spor ve diğer ihtiyaçlarını 
karşılamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000 TL.- (DoksanbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: Meryem TUNCEL, Süha BERBEROĞLU, İlter ÜNLÜKAPLAN, 

Bekir SÜTCÜ, Zeki KIVANÇ, Ömer KAYA, İsrafil UÇURUM. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çukurova Üniversitesine devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Türkiye Uzay Ajansı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında

Yönetmelik (SHY-16.4)
–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(No: 2022/2)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/3)
–– Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında

Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2021/104, K: 2021/87 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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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