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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

TÜRK CEZA KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7406 Kabul Tarihi: 12/5/2022

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “sürecindeki davranışları,” ibaresi “sürecindeki pişmanlığını gösteren
davranışları veya” şeklinde değiştirilmiş ve “gibi hususlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış,
fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve “kararda” ibaresinden sonra
gelmek üzere “gerekçeleriyle” ibaresi eklenmiştir.
“Ancak failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şeklî tutum ve davranışları, takdiri
indirim nedeni olarak dikkate alınmaz.”

MADDE 2- 5237 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Kadına karşı,”
MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.
“Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.”

MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz.”

MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı iki yıl altı aydan az olamaz.”

MADDE 6- 5237 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasına birinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz.”
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MADDE 7- 5237 sayılı Kanunun 113 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Suçun konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranına

kadar artırılır.”
MADDE 8- 5237 sayılı Kanuna 123 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“Israrlı takip
MADDE 123/A- (1) Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim

araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak sure-
tiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından
birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
verilir.

(2) Suçun;
a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,
b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bı-

rakmasına neden olması,
c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine ka-

rar verilen fail tarafından işlenmesi,
hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(3)  Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı-

dır.”
MADDE 9- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Silahla işlenmiş
kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e)” ibaresi “Kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent
b, e ve f)” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“i) Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu.
j) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya

görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu.”
MADDE 10- 5271 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

(3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “cinsel saldırı suçu
ile” ibareleri “cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı
işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 5271 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“cinsel saldırı suçu ile” ibaresi “cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suç-
ları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 12- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“suçlarda,” ibaresi “suçlarda ve ısrarlı takip suçunda (madde 123/A),” şeklinde değiştirilmiş-
tir.

MADDE 13- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek
12 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 18- Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma

usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf
üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının
sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem
ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
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Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından
verilir. Mesleki Sorumluluk Kurulu, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde
görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık
müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlen-
direbilir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki süreler,
iki kat olarak uygulanır. Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı Ankara Bölge İdare
Mahkemesine itiraz edilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş he-
kimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları
muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından öde-
nen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur du-
rumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından bir yıl içinde karar verilir.

Mesleki Sorumluluk Kurulu, Sağlık Bakanı tarafından belirlenen;
a) Bakan yardımcısı,
b) Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri genel

müdürleri veya yardımcıları,
c) Profesör veya doçent unvanlı biri dâhilî, diğeri cerrahi branştan iki hekim,
olmak üzere yedi üyeden oluşur. Mesleki Sorumluluk Kurulunun başkanı Bakan yar-

dımcısıdır. (c) bendi uyarınca belirlenen üyelerin görev süresi iki yıldır.
Mesleki Sorumluluk Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam

sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.
Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına göre, başka bir Bakan yardımcısının baş-

kanlığında üçüncü fıkrada gösterilenlerden, yeni kurullar oluşturabilir.
Mesleki Sorumluluk Kurulu üyeleri, ikinci fıkra kapsamında verdikleri kararlar sebe-

biyle görevinin gereklerine aykırı hareket ettiklerinin kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararıyla
tespit edilmesi dışında mali ve idari yönden sorumlu tutulamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı tarafından yürür-
lüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 15- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- Ek 18 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri, 4483 sayılı Ka-

nun hükümleri uyarınca haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uy-
gulanmaz ve soruşturma veya kovuşturmalara devam olunur.

Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş he-
kimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış ol-
dukları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafın-
dan ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından ek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca
karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kuruluna başvurması için davacıya iki aylık süre
verilir. Başvuru yapılmaması hâlinde dava usulden reddedilir. Bu durumda yargılama gideri
taraflar üzerinde bırakılır ve davacı aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmez.”

MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

26/5/2022

27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 5613

26 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KOMBİNE TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faa-

liyetlere ilişkin ilke, esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir ta-
şımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesidir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;
a) Kombine yük taşımacılığını, yeşil lojistik faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten gerçek

ve tüzel kişileri,  
b) Kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetler yürüten gerçek ve tüzel kişilere

verilecek destek ve imtiyazları,
kapsar.
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı

Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi
ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci
ve 500 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik, Kombine Mal Taşımacılığına Dair Ortak Kurallar

Oluşturulmasına ilişkin 7/12/1992 tarihli ve 92/106/AET sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) DB2 Yetki Belgesi: 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği uyarınca ulusal demiryolu ağı üzerinde
yük taşımacılığı yapacak işletmelere verilen belgeyi, 

c) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
ç) İntermodal taşımacılık: Yüklerin aynı taşıma birimi içerisinde karayolu, denizyolu

ve demiryolu türleri arasında art arda iki veya ikiden fazla taşıma türü kullanılarak yapılan ve
taşıma türü değişimlerinde sadece yükün içinde bulunduğu taşıma biriminin elleçlendiği taşı-
macılık faaliyetini, 

d) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında
faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,

e) Kombine yük taşımacılığı: Taşımacılığın büyük kısmının demiryolu, iç suyolu veya
denizyoluyla, taşımanın başlangıç veya son etabının ise mümkün olan en kısa mesafeyle kara-
yoluyla yapıldığı intermodal taşımacılığı,

f) Taşıma birimi: Çekiciyle veya çekicisiz römork veya yarı römork ile 20 ft, 40 ft veya
45 ft uzunluğundaki swap body ve konteynerleri, 
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g) Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİOYB): 6/7/2018 tarihli ve 30470 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği uyarınca verilen
yetki belgesini,

ğ) Taşıma yetki belgesi: 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca verilen ilgili yetki belgelerini,

h) TMFB: 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen Tehlikeli Madde
Faaliyet Belgesini,

ı) TMFB-Dmr: 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen Tehlikeli Mad-
de Faaliyet Belgesini,

i) UBAK İzin Belgesi: Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) bünyesinde temin edilen
ve UBAK çok taraflı kota sistemine üye ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılacak
transit taşımalar için tahsis edilen izin belgesini,

j) Yeşil Lojistik Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen taşımacılık faaliyetlerini
ve sürdürülebilir lojistik faaliyetleri yürüten gerçek veya tüzel kişilere Bakanlık tarafından ve-
rilecek belgeyi,

k) Yeşil paketleme: Doğal, geri dönüştürülebilir ve toksik materyal içermeyen malze-
melerin kullanıldığı paketleme faaliyetlerini,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak bu maddede yer almayan ve tanımlanmaya ihtiyaç

duyulan diğer ifadelerin tanımları için ilgili mevzuatta veya taraf olunan uluslararası anlaşma-
larda belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kombine Taşımacılık, Yeşil Lojistik Faaliyetler, Yeşil Lojistik Belgesinin Alınması, 

Yeşil Lojistik Ödülleri ve Diğer Hususlar

Kombine yük taşımacılığı
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan kombine yük taşımacılığı faali-

yetlerinde;
a) Bu Yönetmelikte tanımlanan taşıma birimlerinin kullanılması, 
b) Taşımacılığın sadece ilk ve/veya son aşamalarının karayoluyla gerçekleştirilmesi, 
c) Gerçekleştirilen demiryolu, denizyolu veya iç suyolu taşımacılığının kuş uçumu ola-

rak 100 km’den fazla olması,
ç) Yükün elleçlendiği ve teslimatın gerçekleştirildiği adreslere; en yakın demiryolu is-

tasyonlarının kullanılması ve/veya kuş uçumu 150 km'yi aşmayan bir yarıçap içerisinde yer
alan limanların kullanılması,

gerekmektedir.
Yeşil lojistik faaliyetler
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen yeşil lojistik faaliyetler, aşağı-

daki şekildedir:
a) Yılda en az 200 adet kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmek.
b) İşletmenin enerji tüketiminin en az %5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üre-

tilen elektrikten karşılandığını gösteren Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesine (YEK-G)
veya Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikasına (I-REC) sahip olmak.
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c) İşletmenin tüm iklimlendirme süreçlerinde, Düşük Küresel Isınma Potansiyeli (KIP)
değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanmak.

ç) Yıllık asgari %5 oranında yeşil paketleme faaliyeti yürütmek.
d) Orman Genel Müdürlüğüne, Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları

için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapmak.
e) İşletme içerisinde oluşan atıkların yönetimine yönelik 12/7/2019 tarihli ve 30829 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sıfır atık yönetim siste-
mine sahip olmak.

f)  ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
g) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
ğ) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
h) ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
Yeşil Lojistik Belgesi için aranan şartlar ve talep edilen belgeler 

MADDE 8- (1) Yeşil Lojistik Belgesi almak için;
a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları ve tüzel kişilerin Türkiye

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olmaları,
b) TİOYB’ye sahip olunması, 
c) Kayıtlı Elektronik Postaya (KEP) sahip olunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sis-

temine (UETS) kayıtlı olunması,
ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gerçekleştirilecek kombine

taşımacılık faaliyetlerinin yanı sıra aynı fıkranın diğer bentlerinde tanımlanan yeşil lojistik faa-
liyetlerinden herhangi dördünün gerçekleştiriliyor olunması,

d) Çalışanlara yönelik işletmede yürütülen yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin asgari yıllık
periyotlarla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,

zorunludur.
(2) Birinci fıkrada yer alan şartları karşılayan işletmenin;
a) Ek-1’de yer alan başvuru formunu,
b) İşletmenin gerçekleştirdiği yeşil lojistik faaliyetlerine göre Ek-2’de yer alan format

örnek alınarak hazırlanan raporu,
c) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca gerçekleştirilmiş olan yeşil lojistik faaliyetlere

ilişkin bilgi ve belgeleri,
ç) Birinci fıkranın (d) bendi uyarınca gerçekleştirilmiş olan eğitim faaliyetlerine ilişkin

bilgi ve belgeleri,
İdareye sunması gerekir.
(3) İdare, elektronik ortamda sorgulanan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluş-

ması hâlinde bu belgelerin asıllarını isteyebilir. Sunulan bilgi ve belgeleri destekleyecek ek
bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.  

Yeşil Lojistik Belgesinin alınması  

MADDE 9- (1) Yeşil Lojistik Belgesi, süresiz olarak düzenlenen ücretsiz bir belgedir. 
(2) Başvurular her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır. Bu takvim haricinde yapılan baş-

vurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Yeşil Lojistik Belgesi başvuruları sadece Bakanlık KEP adresi üzerinden kabul edi-

lir.
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(4) Yeşil Lojistik Belgesi başvurularına ilişkin incelemeler, İdarece en geç 30 iş günü
içerisinde tamamlanır. İncelemeler, sunulan belgeler üzerinden gıyaben yapılabileceği gibi ge-
rekli görülmesi halinde yerinde yapılacak denetimlerle de yapılabilir.

(5) Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olması durumunda bu eksikliklerin gi-
derilmesi için işletmeye 15 gün süre verilir. Bu süre içerisinde bahse konu noksanlıkların gi-
derilmemesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(6) Yapılan müracaat neticesinde Yeşil Lojistik Belgesi, İdarece belirlenen formatta
elektronik belge olarak düzenlenir.

(7) Yeşil Lojistik Belgesi alan işletmelerin listesi İdare tarafından ilan edilir.
Periyodik incelemeler 
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi almış olan işlet-

meler belge veriliş tarihini takip eden her yılın ilk ayı içerisinde;
a) Ek-1’de yer alan formda işaretlenen ilgili kriterlerin sağlanmaya devam ettiğini des-

tekleyen bilgi ve belgeleri, 
b) İşletmenin gerçekleştirdiği yeşil lojistik faaliyetlerine göre Ek-2’de yer alan format

örnek alınarak hazırlanan raporu,
İdareye sunmak zorundadır.
(2) Periyodik incelemeler, İdareye sunulan belgeler üzerinden gıyaben ve/veya yerinde

yapılacak denetimlerle yapılabilir.
Yeşil lojistik ödülleri
MADDE 11- (1) İdare tarafından her iki senede bir Yeşil lojistik ödülleri verilir. 
(2) Yeşil lojistik ödüllerine aday olmaya hak kazanmak için bu Yönetmelik kapsamında

yer alan yeşil lojistik faaliyetlerin en az iki yıl boyunca sürdürülmüş olması esastır. 
(3) İdarede görevli daire başkanlarından oluşan 5 kişilik komisyon marifetiyle Yeşil

Lojistik Belgesi sahibi adaylar arasından ödül sahibi belirlenir ve ilan edilir.
(4) Komisyon değerlendirme faaliyetlerini gıyaben ve/veya yerinde yapacağı denetim-

lerle gerçekleştirebilir.
(5) Yeşil lojistik ödüllerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir.
Diğer hususlar
MADDE 12- (1) Yeşil Lojistik Belgesi, adına düzenlenen işletmeler dışında kullanıla-

maz, satılamaz ve devredilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeşil Lojistik Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Destek ve imtiyazların kapsamı
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen teşvik, muafiyet, istisna ve/veya kolaylık-

lardan Yeşil Lojistik Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
Bakanlık tarafından sağlanacak destekler
MADDE 14- (1) Bakanlıktan Yeşil Lojistik Belgesi sahibi işletme, belge geçerlilik sü-

resi dahilinde aşağıda yer alan desteklerden faydalandırılır.
a) İlk kez başvurulan taşıma yetki belgesi, DB2, TMFB ve TMFB-Dmr ücretlerinde

%50 indirim uygulanır.
b) TMFB, TMFB-Dmr, TİOYB, L1, L2 ve DB2 belgelerinin yenileme ücretlerinde %50

indirim uygulanır.
c) İşletmenin taşımacı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek 100 taşıt için taşıt

kartı ücretinde %95 indirim uygulanır.
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ç) UBAK İzin Belgesi başvurularında işletmeye ilave 5 puan verilir. 
(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarla ilgili çalışmalarda bulun-

mak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuru-
luşları, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla çalışma grupları oluş-
turabilir veya mevcut çalışma gruplarına katılabilir. Bu çalışma gruplarında yer alan paydaşların
işbirliğiyle Yeşil Lojistik Belgesi sahiplerine ek destekler, imtiyazlar ve muafiyetler sağlayabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Belge İptali

Denetim
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler Bakanlık denetimine tabi-

dir.
(2) Bakanlık tarafından yapılacak denetim faaliyetleri ve idari yaptırımların uygulan-

ması 3/6/2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Hizmetleri De-
netim Yönetmeliği uyarınca belirlenen usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilir.

(3) Denetim sırasında, denetim yapmakla yetkili olanlar tarafından istenilen belgelerin
verilmesi zorunludur. 

Belge iptali
MADDE 16- (1) Bakanlığa yapılan Yeşil Lojistik Belgesi alma ve yenileme müracaa-

tında beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi birinin tahrif edilmiş olduğunun
veya sahte olarak verilmek suretiyle haksız belge alındığının ya da yenilendiğinin tespit edil-
mesi halinde, belge iptal edilir. İptal işlemine ilişkin bilgi için gerekçesiyle birlikte belge sahi-
bine, sunulan belgeler arasında tahrif edilmiş veya sahte bilgi ve belge verildiğinin tespit edil-
mesi halinde ise ilgililer hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için ilgili Cumhuriyet Sav-
cılığına bildirilir. Bu fıkra kapsamında işletmenin faydalanmış olduğu tüm indirimler yasal fai-
ziyle birlikte geri alınır.

(2) Yeşil Lojistik Belgesi sahibinin, gerçek veya tüzel kişiliğinin son bulması ya da her-
hangi bir sebeple faaliyetini bırakmak istemesi ve adına düzenlenen belgenin iptalini talep et-
mesi halinde, Yeşil Lojistik Belgesi iptal edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasını ihlal eden işletmelerin Yeşil
Lojistik Belgesi iptal edilir. 

(4) TİOYB’si iptal edilen işletmelerin Yeşil Lojistik Belgesi iptal edilir.
(5) İşletmelerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bölün-

mesi veya birleşmesi durumunda işletmeye ait Yeşil Lojistik Belgesi iptal edilir. Bu işletmelerin
gerekli şartları sağlayarak yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir.

(6) Yeşil Lojistik Belgesi birinci fıkra uyarınca iptal edilen işletmeler süresiz olarak;
ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca iptal edilen işletmeler ise beş yıl süreyle yeni belge başvu-
rusunda bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ 
(SERİ NO: 9)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliş-

tirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde ve
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci mad-
desinde gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik olarak 21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci ve 28 inci maddeleri ile yapılan deği-
şikliklerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Düzenleme

Yasal düzenleme 
MADDE 2- (1) 7346 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü

maddesinin ikinci fıkrasında bazı ibare değişiklikleri yapılmış ve aynı fıkranın altıncı ve yedinci
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde
çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde
yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında ge-
çirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde
yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş
beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

(2) 7346 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde-
sinin üçüncü fıkrasında bazı ibare değişiklikleri yapılmış ve aynı fıkranın dokuzuncu ve onuncu
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam
sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kay-
dıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu
oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya
tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

(3) 7346 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikler 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ar-Ge veya tasarım merkezi ile bölge dışında geçirilen sürelerde gelir vergisi stopaj
teşviki uygulaması

MADDE 3- (1) Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Ar-Ge veya tasarım merkezleri
ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edi-
len toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu merkezler veya bölgeler
dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.
Cumhurbaşkanına, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı, belirleyeceği bölgesel ve/veya
sektörel alanlarda, yüzde yetmiş beşe kadar artırma veya tekrar kanuni oranına kadar indirme
yetkisi verilmiştir. 
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(2) 17/10/2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/10/2021 tarihli
ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme
bölgelerinde çalışan personelin, 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası
ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı
teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve mer-
kezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde yirmi olarak belirlenen oranın, 31/12/2022
tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

(3) Yüzde elli oranının geçerli olduğu dönemlerde Ar-Ge, tasarım veya destek perso-
nelinin, çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içinde, yarısını merkez veya bölge dışında
çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında
değerlendirilecektir. 

Örnek 1: Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde günlük 9 saat çalışan ve
hafta sonları çalışmayan Ar-Ge personeli (A), 2022 yılı Mart ayında 23 iş gününde aylık 207
saat olan çalışma süresinin yarısını (aylık 103,5 saatini) merkez veya bölge içinde, diğer yarısını
merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiştir.

Bu durumda, (A)’ya ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. 
(4) Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin tamamını merkez veya

bölge içinde çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik
kapsamında değerlendirilecektir. Bu personelin merkez veya bölge içi çalışması nedeniyle, ça-
lışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında geçirmiş olan diğer bir Ar-Ge, tasarım
veya destek personeline ödenen ücretin tamamı da teşvike konu edilebilecektir. 

Örnek 2: Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde günlük 9 saat çalışan ve
hafta sonları çalışmayan Ar-Ge personeli (B), 2022 yılı Nisan ayında 21 iş gününde aylık 189
saat olan çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde, Ar-Ge personeli (C) ise çalışma
süresinin tamamını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiştir.

Bu durumda, (B)’ye ödenen ücretin tamamı ile bu personelin çalışma süresinin tama-
mını merkezde veya bölgede geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde merkez veya bölge dı-
şında 189 saat çalışmış olan (C)’nin ücretinin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. 

(5) Yüzde elli oran uygulaması, merkez veya bölge içinde çalışılan süreye isabet eden
süre kadar merkez veya bölge dışında gerçekleştirilen çalışma sürelerini de teşvik kapsamına
almaktadır.  

Örnek 3: Teknoloji geliştirme bölgesinde günlük 9 saat çalışan ve hafta sonları çalış-
mayan Ar-Ge personeli (Ç), 2022 yılı Şubat ayında 20 iş gününde aylık 180 saat olan çalışma
süresinin tamamını bölge içinde, Ar-Ge personeli (D) ve (E) ise çalışma süresinin aylık 45 saatini
bölge içinde kalan 135 saatini ise bölge dışında çalışarak geçirmiştir.

Bu örnekte 3 personelin bölge içinde gerçekleştirdiği toplam çalışma süresi
(180+45+45=) 270 saattir. Bu durumda 270 saatlik bölge içi çalışmasına karşılık 270 saatlik
bölge dışında gerçekleştirilecek çalışma teşvik kapsamında olacaktır. Böylece (D) ve (E)’nin
bölge dışında gerçekleştirdiği çalışma süreleri toplamı olan (135+135=) 270 saatin tamamı teş-
vik kapsamında değerlendirileceğinden bölgede çalışan 3 personelin teşvikten tam faydalana-
bilmesi mümkün bulunmaktadır.

(6) Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya
hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil gün-
lerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden üc-
retler de teşvik kapsamındadır. 

Örnek 4: Ar-Ge veya tasarım merkezinde günlük 9 saat çalışan ve hafta sonları çalış-
mayan Ar-Ge personeli (F), 2022 yılı Mayıs ayında üç hafta, resmi tatil günleri hariç 13 iş günü
çalışmıştır. Mayıs ayında; 2, 3, 4 ve 19 Mayıs resmi tatil günlerinde çalışmamış ve 5 iş günü
de yıllık izin kullanmıştır. 
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Bu durumda, (F)’nin Mayıs ayında, 13 gün çalıştığı ve çalışma süresinin tamamını mer-
kezde geçirmiş olduğu kabul edilecek ve (F)’ye ödenen ücretin tamamı ile bu personelin ça-
lışma süresinin tamamını merkezde geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde merkez dışında
çalışmış olan bir personelin ücretinin tamamı da teşvik kapsamında değerlendirilecektir. 

(7) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 4691 sayılı Kanunun geçici
2 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; 

- Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile bölge alanı dışında gerçekleştirilmesi uygun bulu-
nan zorunlu faaliyetlere ilişkin süreler, 

- Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya ta-
sarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geç-
memek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar), 

- Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan doktora mezunu personel tarafından, üni-
versitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi sure-
tiyle geçirilen süreler,

- Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve tasarım personeli tarafından, tek-
noloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla men-
torluk yapılması suretiyle geçirilen süreler, 

teşvik kapsamında olduğundan, merkez ve bölge dışında çalışılan %50’lik sürenin he-
sabında bu süreler de merkezde veya bölgede geçirilen süre olarak kabul edilecektir.

Örnek 5: Ar-Ge merkezinde 9 saat çalışan ve hafta sonları çalışmayan Ar-Ge personeli
(G), 2022 yılı Haziran ayında 22 iş gününde; 133 saat merkez içinde ve proje kapsamında Ar-
Ge merkezi yönetiminin onayıyla Ar-Ge merkezi dışında 33 saat çalışmıştır. Ayrıca, haftalık 8
saati geçmemek üzere üniversitede 32 saat ders vermiştir.

Bu durumda, (G) merkez içinde 133 saat çalışmakla birlikte teşvik kapsamında bulunan
çalışma saatleri de eklenerek Haziran ayında (133+33+32=) 198 saat merkezde çalıştığı kabul
edilecek ve (G)’ye ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Yine, (G)’nin
bu çalışması karşılığı olarak çalışma süresinin 198 saatini merkez dışında geçiren bir personelin
ücreti de teşvike konu edilebilecektir. 

(8) Teşvik aylık bazda uygulandığından merkez veya bölge içinde ve dışında geçirilen
sürelerin hesabında haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde aylık çalışma süreleri dikkate alına-
caktır. İlgili aylarda çalışılan iş günü sayısı ve günlük çalışma saatine göre hesaplamalar deği-
şebilir. Yine, aylar itibarıyla teşvik kapsamındaki ücret tutarları ve ücretleri teşvike konu edilen
personel de değişebilir. Merkezde veya bölgede çalışan personelin Ar-Ge, tasarım veya destek
personeli olması, merkez veya bölge içinde veya dışında çalışılan sürenin veya merkezde veya
bölgede çalışan personel sayısının hesabını etkilemeyecektir.

Örnek 6: Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde günlük 9 saat çalışan ve
hafta sonları çalışmayan Ar-Ge personeli (H), 2022 yılı Şubat ayında; birinci hafta 20 saat mer-
kez veya bölge içinde, 16 saat merkez veya bölge dışında, ikinci hafta 25 saat merkez veya
bölge içinde, 20 saat merkez veya bölge dışında, üçüncü hafta 45 saat merkez veya bölge içinde,
dördüncü hafta 45 saat merkez veya bölge dışında, ayın son günü de 9 saat merkez veya bölge
dışında çalışmıştır. 

Bu durumda, (H), aylık çalışma süresi olan (20x9=) 180 saatin yarısını (20+25+45=)
(90 saat) merkezde veya bölgede çalışarak geçirmiş olması nedeniyle, (H)’ye ödenen ücretin
tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

(9) Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin her birinin çalışma süresinin yarısını mer-
kezde veya bölgede geçirmesi veya toplam personelin yarısının çalışma süresinin tamamını
merkezde veya bölgede geçirmesi durumlarında, tüm personele ödenen ücretler teşvik kapsa-
mında değerlendirilecektir. 
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Örnek 7: İşveren (I)’nın Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şu-
besinde 30 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır.

Bu personelin her biri aylık çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içerisinde ka-
lan yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmektedir. 

Bu durumda, 30 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilecektir.
Örnek 8: İşveren (İ)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şu-

besinde 40 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır. Bu personelin 20’si aylık çalışma süresinin
tamamını merkez veya bölge içerisinde, diğer 20’si ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez
veya bölge dışında çalışarak geçirmektedir.

Bu durumda, 40 personelin ücretlerinin tamamı için teşvikten faydalanılabilecektir.
(10) Ar-Ge, tasarım ve destek personeli tarafından toplamda merkezde veya bölgede

çalışılması gereken sürenin yarısının merkezde veya bölgede çalışılarak geçirilmesi durumunda,
hangi personelin ne kadar süre çalıştığına bakılmaksızın tüm personele ödenen ücretlerin teşvik
kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. 

Örnek 9: İşveren (J)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şu-
besinde 20 Ar-Ge ve destek personeli haftada 5 gün 9 saat esasına göre çalışmakta, hafta sonları
çalışmamaktadır. 2022 yılı Şubat ayında, bu personelin 5’i aylık 180 saat, 5’i aylık 120 saat,
5’i aylık 60 saat merkez veya bölge içinde, kalan sürelerini ise merkez veya bölge dışında ça-
lışarak geçirmekte, diğer 5’i ise aylık 180 saat merkez veya bölge dışında çalışmaktadır.

Teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 20 personelin aylık toplam çalışma süresi
olan (20x180=) 3.600 saatin, yarısının (1.800 saatinin) merkez veya bölge içinde çalışılarak
geçirilmesi gerekmektedir. Toplamda Ar-Ge merkezinde veya bölgedeki şubede 1.800 saat ça-
lışıldığından 20 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.

Örnek 10: İşveren (K)’nın Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki
şubesinde 30 Ar-Ge ve destek personeli haftada 6 gün 7,5 saat esasına göre çalışmakta, Pazar
günleri çalışmamaktadır. Mart ayında 27 iş gününde, bu personelin 10’u aylık 202,5 saat, 5’i
aylık 150 saat, 10’u aylık 50 saat merkez veya bölge içinde, kalan sürelerini ise merkez veya
bölge dışında çalışarak geçirmekte, diğer 5’i ise aylık 202,5 saat merkez veya bölge dışında
çalışmaktadır.

Teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 30 personelin aylık toplam çalışma süresi
olan (30x202,5=) 6.075 saatin, yarısının (3.037,5 saatinin) merkez veya bölge içinde çalışılarak
geçirilmesi gerekmektedir. Toplamda Ar-Ge merkezinde veya bölgedeki şubede 3.275 saat ça-
lışıldığından 30 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.
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(11) Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha
az bir oranda merkezde veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek persone-
linin yarısından azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği
durumlarda, merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya
bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlene-
cektir. 

Örnek 11: İşveren (L)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki
şubesinde 50 Ar-Ge ve destek personeli haftada 5 gün 9 saat esasına göre çalışmakta ve hafta
sonları çalışmamaktadır.

2022 yılı Şubat ayında bu personelden; 10 personel aylık 180 saat olan çalışma süresinin
tamamını merkez veya bölge içinde, 10 personel, aylık çalışma süresinin yarısı olan 90 saati
merkez veya bölge içinde, kalan yarısını merkez veya bölge dışında, diğer 30 personel ise aylık
çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmektedir. 

Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 50 personelin, yarısının aylık
180 saat merkez veya bölge içinde çalışması veya aylık toplam çalışma süresi olan (50x180=)
9.000 saatin, yarısının (4.500 saat) merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi gerekmek-
tedir. Ancak, merkez veya bölgede çalışılan toplam süre 2.700 saat olduğundan, merkez veya
bölge dışında çalışılan süreden ücretleri teşvike konu edilecek personel işverence belirlene-
cektir.

Örnekte, işveren tarafından tercih edilmesi halinde teşvikten aşağıdaki şekilde de ya-
rarlanılabilmesi mümkündür.

Örnek 12: İşveren (M)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki
şubesinde 70 Ar-Ge ve destek personeli haftada 5 gün 8 saat esasına göre çalışmakta ve hafta
sonları çalışmamaktadır.

2022 yılı Nisan ayında 21 iş gününde bu personelden; 20 personel aylık 168 saat olan
çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde, 10 personel, aylık çalışma süresinin ya-
rısı olan 84 saati merkez veya bölge içinde, kalan yarısını merkez veya bölge dışında, 10 per-
sonel, aylık çalışma süresinin 42 saati merkez veya bölge içinde, kalan 126 saatini merkez veya
bölge dışında, diğer 30 personel ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında
çalışarak geçirmektedir. 
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Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 70 personelin, yarısının aylık

168 saat merkez veya bölge içinde çalışması veya aylık toplam çalışma süresi olan (70x168=)

11.760 saatin, yarısının (5.880 saat) merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi gerek-

mektedir. Ancak, merkez veya bölgede çalışılan toplam süre 4.620 saat olduğundan, hak kaza-

nılan süre için merkez veya bölge dışında çalışılan süreden ücretleri teşvike konu edilecek per-

sonel işverence belirlenecektir.

Örnekte, işveren tarafından tercih edilmesi halinde teşvikten aşağıdaki şekilde de ya-

rarlanılabilmesi mümkündür.

Örnek 13: İşveren (N)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki

şubesinde 100 Ar-Ge ve destek personeli haftada 5 gün 9 saat esasına göre çalışmakta ve hafta

sonları çalışmamaktadır. 

2022 yılı Şubat ayında bu personelden; 30 personel aylık 180 saat olan çalışma süresinin

tamamını merkez veya bölge içinde, 20 personel, aylık çalışma süresinin yarısı olan 90 saati

merkez veya bölge içinde, kalan yarısını merkez veya bölge dışında, 10 personel, aylık çalışma

süresinin 60 saatini merkez veya bölge içinde, kalan 120 saatini merkez veya bölge dışında,

10 personel, aylık çalışma süresinin 30 saatini merkez veya bölge içinde, kalan 150 saatini

merkez veya bölge dışında, diğer 30 personel ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez

veya bölge dışında çalışarak geçirmektedir.

Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 100 personelin aylık toplam

çalışma süresi olan (100x180=)18.000 saatin, yarısının (9.000 saat) merkez veya bölge içinde

çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Ancak, merkez veya bölgede çalışılan toplam süre 8.100

saat olduğundan, hak kazanılan süre için merkez veya bölge dışında çalışılan süreden ücretleri

teşvike konu edilecek personel işverence belirlenecektir.
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Örnekte, işveren tarafından tercih edilmesi halinde teşvikten aşağıdaki şekilde de ya-
rarlanılabilmesi mümkündür.

Örnek 14: İşveren (O)’nun Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki
şubesinde 33 Ar-Ge ve destek personeli haftada 5 gün 9 saat esasına göre çalışmakta ve hafta
sonları çalışmamaktadır.

2022 yılı Şubat ayında bu personelden; 10 personel, aylık 180 saat olan çalışma süre-
sinin 90 saatini, 8 personel aylık çalışma süresinin 80 saatini, 5 personel aylık çalışma süresinin
70 saatini, 5 personel aylık çalışma süresinin 50 saatini, merkez veya bölge içinde, kalan süre-
lerini merkez veya bölge dışında çalışarak, diğer 5 personel ise aylık çalışma süresinin tamamını
merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmektedir.

Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 33 personelin aylık toplam
çalışma süresi olan (33x180=) 5.940 saatin, yarısının (2.970 saat) merkez veya bölge içinde
çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Örnekte, merkez veya bölgede çalışılan toplam süre
2.140 saat olduğundan, merkez veya bölge dışında çalışılan 2.140 saatlik süre de teşvik kap-
samında değerlendirilecektir. Merkez veya bölge dışında çalışılan 2.140 saatlik süre için üc-
retlerine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir.
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Örnekte, işveren tarafından tercih edilmesi halinde teşvikten aşağıdaki şekilde de ya-

rarlanılabilmesi mümkündür.

(12) Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında ça-

lışması ve merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda hiçbir personel teş-

vik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Örnek 15: İşveren (Ö)’nün Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki

şubesinde 50 Ar-Ge ve destek personeli çalışmakta olup, bu personelin tamamı merkez veya

bölge dışında çalışmaktadır.

Bu durumda, merkez veya bölge içinde çalışılan bir süre olmadığından 50 Ar-Ge ve

destek personelinin ücretleri teşvike konu edilemeyecektir.

(13) Teşvikten fazladan faydalanıldığı durumlarda, fazladan faydalanılan teşvik tutarları

işverenden vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

Örnek 16: İşveren (P)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki

şubesinde 120 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır. Bu personelin 60’ının aylık çalışma

süresinin (180 saat) tamamını merkez veya bölge içinde çalışarak geçirdiği dikkate alınarak

120 personelin tamamının ücretleri teşvike konu edilmiştir. 

İşveren (P) hakkında yürütülen bir incelemede ilgili dönemde çalışma süresinin tama-

mını merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren personel sayısının 50 olduğu tespit edilmiş-

tir.

Bu durumda, merkez veya bölge içinde çalıştığı dikkate alınan ancak, fiilen merkez ve-

ya bölgede çalışmamış olan 10 personel ile merkez veya bölge dışında çalışan 10 personel ol-

mak üzere toplam 20 personel için faydalanılan teşvik tutarları işverenden ceza ve faiz uygu-

lanmak suretiyle geri tahsil edilecektir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



Ticaret Bakanlığından:
ŞEKER İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 26/5/2022 tarihli ve 5615 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
uyarınca şeker ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve
kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 26/5/2022 tarihli ve 5615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve
14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) GTP: Gümrük Tarife Pozisyonunu,
ç) İthal Lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,
ifade eder.
Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 4- (1) Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uya-

rınca 17.01 GTP’de sınıflandırılan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat
belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde ham-
madde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılır.

(2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden iti-
baren 10 gün içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler”
bağlantısı altında bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması
gerekmektedir.

(3) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına
başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:
2022/21) çerçevesinde yapılır.

(4) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen
“İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni
Başvuru Giriş” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0954-İthal Lisansı (Tarım-Otonom)”, Teb-
liğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-1’de
yer alan bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili
kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğu ve ithal mallarla ilgili incelemeleri
yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde, elektronik ortamda
sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave ve/veya açıklayıcı bilgi ve belge istenebilir.

(6) Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru
süresi içerisinde yapılmayan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.
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(7) Firmalara başvuruda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda
tahsisat yapılmaz.

(8) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumun-
da, talepler aynen karşılanır. Ancak, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep
edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması
durumunda ise dağıtım, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar hükümleri
çerçevesinde Ek-1’de sunulan bilgi ve belgeler dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 5- (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir ve başvuru
formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça elektronik ortamda (Tek
Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine
ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta ad-
resinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları,

15/10/2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olup bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Bu Tebliğ kapsamında ithal
edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tes-
cil edilmiş olması şarttır.

(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası
ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 No’lu kutusunda “Belge Referans No”
ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal
lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük sıfır
olarak uygulanır.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Yaptırım
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde

tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin, ithal
lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer
hususlara aykırı davranıldığının tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 9- (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin

ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada or-
taya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ

TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve

Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Teb-

liğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yüz yirmi beş” ibaresi “iki

yüz elli” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “KOBİ’lerin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “üç”

ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

“a) Sigortalı ile alıcı arasında satış vadesinin bir satış sözleşmesi veya fatura üzerinde

belirtildiği satışlar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi

“15” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son mali yılda

vadeli satışlardan” ibaresi “beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından” olarak değiş-

tirilmiş, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü

fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 4- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fırkasında yer alan “(a), (b) ve (c)”

ibaresi “(a) ve (b)” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “söz konusu işletmenin”

ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo dipnotuyla

birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “17’dir” ibaresi

“%17’dir” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve De-

netleme Kurumu Başkanı yürütür.

27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 5842 

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

 
 5962 

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

 
 5963 
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İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5916 

—— • —— 
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5760 
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İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5759 

—— • —— 
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5915 

—— • —— 
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5761 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5896 

—— • —— 
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5897 

—— • —— 
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5898 
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5899 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5900 
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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5901 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5902 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5903 
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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5766 

—— • —— 
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5767 

—— • —— 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5904 
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İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5905 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5906 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5770 
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İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5907 

—— • —— 
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5908 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5768 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5769 

—— • —— 
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5909 
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5910 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5911 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5912 
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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5710 —— • —— 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5707 —— • —— 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5708 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 5762 

—— • —— 
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 5764 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 5763 

—— • —— 
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 5895 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET LABORATUVAR TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

2 ADET LABORATUVAR TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ ALIMI 4734 sayılı KİK 3-g 

istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/525073 

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 Bolvadin/ 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr  

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Laboratuvar Tipi Bulaşık Makinesi alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 13/06/ 2022 Pazartesi günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

 5933/1-1 
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GLİ MÜDÜRLÜĞÜ STOK SAHALARINDA BULUNAN 150.000 TON TÜVENAN 
KÖMÜRÜ SATILACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1- İdarenin; 
a) Adresi : Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle / ANKARA 
b) Telefon Numarası : 312 540 10 00 
c) Elektronik Posta Adresi : icsatinalma@tki.gov.tr 
2- İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı: 
Kurumumuza bağlı; 
• Gli Müdürlüğü Stok Sahalarında Bulunan 150.000 Ton Tüvenan Kömürün Satışı işi 
3- Malzemelerin teslim yeri: 
Teslim yeri: Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ‘dür. 
4- İhale dokümanı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle / ANKARA adresinde (Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 no.lu oda) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını 100,00 TL bedel üzerinden satın almaları zorunludur. 
İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR 
250001500158007293294080 no.lu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, TC/vergi 
numarasını belirtir bir dilekçe ekinde icsatinalma@tki.gov.tr e-mail adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. 

5- İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ 

ANKARA 
b) Tarihi – Saati : 07/06/2022 - 14.30 
c) Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf ve Açık Artırma) 
6- Teklif zarfı 07/06/2022 Salı günü saat 14.30’ e kadar TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik 

Belge Yönetim ve Arşiv Şefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom Cad. No: 12   06330 
Yenimahalle / ANKARA adresine verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

9- Satış İhalesi “TKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği” hükümlerine 
göre yapılacaktır. 5830/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından: 
22 Mayıs 2022 tarihli ve 31843 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan 

‘Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 1300 ada 3 nolu parselde bulunan arsanın 
satışı” ihalesinin ilan metninde sehven yer alan ifadenin bulunduğu ilgili kısımda düzeltme 
yapılmıştır. 

Düzeltme Yapılan Madde: 
1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı 
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 1300 ada 3 nolu parselde bulunan 

konut fonksiyonlu emsali e=0,90 olan; 10.623,65 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

 6002/1-1 
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SERAMİK RASCHİNG HALKASI TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Seramik Rasching Halkası Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası  : 2022/503228 
1-İdarenin; 
a- Adresi  : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre 

Cad. No:2 Merkez/BURDUR 
b- Telefon Numarası  : 0248 233 19 35 - 36 
c- Faks Numarası  : 0248 233 12 67 
2-İhale konusu malın; 
a- Adı  : Seramik Rasching Halkası Temini 
b- Niteliği ve Miktarı  : 2022-2023 yılı kampanya döneminde ham 

fabrika tephir istasyonunda kullanılmak üzere 
4.000 kg “seramik rasching halkası” temin 
edilecektir. Detaylar Teknik Şartnamede 
belirtilmiştir. 

3-İhale Konusu malın teslim yeri  : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme 
Ambarı 

4-İhale dokümanın görülmesi ve temini  :  
a)İhale dokümanının görüleceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c)İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil )  : TL.150,00 (KDV Dahil) 
5-İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a)Tekliflerin sunulacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği  
b) İhalenin yapılacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi  : 16/06/2022  
d) İhale (son teklif verme) saati  : 14:30 
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
8-Teklifler 16/06/2022 Perşembe Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (16/06/2022 Perşembe) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

9-Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5931/1-1 
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ÇEKİRGE (TARAMA ARACI) GEMİSİ SATILACAKTIR 
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ayniyat Şube 

Müdürlüğünden:  
Çekirge (Tarama Aracı) Gemisinin Satış İlanı 
1- İDARENİN 
Tebligat Adresi : Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A, 34746 Ataşehir / 

İSTANBUL 
Telefon No : 0216 687 44 00 
Faks : 0216 687 44 06 
Elektronik Posta Adresi : istanbul@csb.gov.tr 
Web Sitesi : https://istanbul.csb.gov.tr 
2- İHALE KONUSU 
Aşağıda özelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen 1935464  

numaralı ÇEKİRGE isimli TARAMA gemisinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi 
gereğince "Açık Teklif Usulü" ile şartname esasları dâhilinde satışı yapılacaktır. 

 
ÇEKİRGE (TARAMA ARACI) GEMİSİ ÖZELİKLERİ 
GEMİ ADI : ÇEKİRGE 1935464 
GEMİNİN CİNSİ : TARAMA ARACI 
GEMİ NO : 1935464 
IMO NO : - 
İNŞAA YILI VE TARİHİ : 01.01.1974 ALMANYA - LUBECK 
TEKNİK KÜTÜK NO/LİMAN : 14978 / İSTANBUL 
BAĞLAMA LİMANI : İSTANBUL / 8863 
BAYRAĞI : TÜRKİYE 
GROS TON : 267,79 
NET TON : 181,41 
TAM BOY : 14,20 
TESCİL BOYU : 31,01 
TESCİL GENİŞLİĞİ : 8,61 
TESCİL DERİNLİĞİ : 3,21 
İNŞAAT MALZEMESİ : ÇELİK 
TONALİTO BELGE NO : İSTANBUL / 14978 
YAKIT CİNSİ : DIESEL 
MAKİNE : ENGİNE / MWM RHS-518A/166 HP 
KIÇININ ŞEKLİ : KESME 
BAŞ ŞEKLİ : KESME 
SU GEÇİRMEZ PERDE ADEDİ : 4 
TARAMA DERİNLİĞİ : 10 – 15 m. 
SAATLİK TARAMA KAPASİTESİ : 305 m³/h 
NİTELİĞİ : Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araç 
ARACIN BULUNDUĞU YER : İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği deniz 

vasıtaları parkı 
TAHMİNİ BEDEL : 6.000.000,00 – TL 
GEÇİCİ TEMİNAT (%10) :    600.000,00 – TL 

 



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

Gemide Bulunan Belgeler ve Sertifikalar: 
1. Tarama Yetki Belgesi 
2. Gemi Sicil Tasdiknamesi 
3. Tonilato Belgesi 
3- İHALENİN YERİ TARİH VE SAAT 
İhale 07.06.2022 Salı günü saat 14:00 (ÇEKİRGE) İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği İl Müdürlüğü Ataşehir Hizmet binası (Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A, 34746 
Ataşehir / İSTANBUL) bulunan Toplantı Salonunda Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 

4- İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ, TEMİNİ VE BEDELİ 
İhale şartnamesi İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ayniyat 

Şube Müdürlüğünden (12.Kat)  (Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A, 34746 Ataşehir / 
İSTANBUL) temin edilir. Denizdibi tarama gemisine ait satış şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı 
ihaleye katılacak olan istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. İhale 
şartnameleri İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ayniyat Şube 
Müdürlüğünden (12.Kat) bedelsiz olarak görülebilir. 

5- GEMİNİN GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
Gemi, ihale gününden önce mesai saatleri içerisinde İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği İl Müdürlüğü Ayniyat Şube Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak İstanbul 
Denizdibi Tarama Başmühendisliği deniz vasıtaları parkında (Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. 
No:21 Tuzla / İSTANBUL) görülebilir. 

6- İHALEYE KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK 
ŞARTLAR 

6.1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere 
haiz olmak ve açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. 

6.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı 
olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa karşın ihaleye katılanın üzerinde ihale kalırsa geçici 
teminatı hazineye irat kaydedilir. Ayrıca haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek 
ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamazlar. Bu kişilere ihale yapılmış olsa 
bile ihale iptal edilir ve geçici teminatı hazineye irat kaydedilir. 

6.3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre gemiyi devralmaya haiz 
Gerçek ve Tüzel Kişiler ihaleye katılabilirler. 

6.4. Alıcı yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ise; 815 sayılı Türkiye Sahillerinde 
Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geminin Milli Gemi sicilinden terkini ve devamında 
yurtdışı ihraç işleminin yapılmasını kabul eder. 

6.5. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 
maddesine göre hazırlayacakları teklif mektubunu ihale günü olan 07.06.2022 tarihinde saat 
14:00’a kadar İl Müdürlüğümüz Ataşehir  hizmet binası (Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A, 
34746 Ataşehir / İSTANBUL) 12.katında bulunan Ayniyat Şube Müdürlüğüne (İhale Servisi) 
imza karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde meydana 
gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Telgraf ve Fax ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

6.6. Gerçek Kişilerden 
6.6.1. Kanuni ikametgâh belgesi 
6.6.2. T.C. Kimlik Belgesi 
6.6.3. Tebligat için adres beyanı, telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri 

bildirimi 
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6.6.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı 
veya onaylı sureti 

6.6.5. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge 
6.6.6. Vergi Dairesine herhangi bir borcu olmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden 

alınacak borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış) 
6.7. Tüzel Kişilerden 
6.7.1. Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluşlardan 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya 
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik 
edilmiş imza sirkülerini ve onaylı vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise geçici 
teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin 
tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ve noter tasdikli imza sirkülerini vermesi 
gerekir. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir. 

6.7.2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 

6.7.3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti 
vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletname ve imza sirkülerinin 
bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca 
onaylanmış olması gerekir.) 

6.7.4. Vakıf ve Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin 
Noter Tasdikli İmza Beyannamesi 

6.7.5. Tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi 
bildirimi 

6.7.6. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge 
6.7.7. Vergi Dairesine herhangi bir borcu olmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden 

alınacak borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış) 
6.8. Ortak Girişim Olması Halinde Gerçek veya tüzel kişilerden noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ve ilgisine göre (6.6) veya (6.7) maddelerinde belirtilen belgeler istenecektir. 
7- Gemi satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek vergiler ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil 

edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcıya 
aittir. İhaleye katılanlar bu oranları görmüş ve bu KDV oranına göre teklif vermiş sayılacaktır. 

8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

8.1. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, geminin satışında şartname hükümleri 
uygulanacaktır. 

İlan olunur. 5836/1-1 
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PATLAYICI TESPİT SİSTEMİ (EDS) TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ İhale Yönetmeliği 

Kapsamında Patlayıcı Tespit Sistemi (EDS) Temin ve Tesisi İşi Açık İhale Usulü ile İhale 
Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2022/05 
1- Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No:32 06560 Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348- 
    204 2626-204 2878 
    Faks no: +90 (312) 212 8158 
c) İhale Dokümanının  
    Görüleceği Adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın 
Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu oda 

2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı, Patlayıcı Tespit Sistemi (2 Adet Tomografi 

Cihazı ve 1 Adet Patlayıcı İz Dedektörü), 1 Adet 
b) Teslim Yeri : Kayseri Havalimanına teslim edilecektir. 
c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 

tebliğini müteakip en fazla 270 (ikiyüzyetmiş) takvim 
günü içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az 
olması halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) 
tek partide teslim etmiş olacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
b) Tarihi ve Saati : 19/07/2022 saat 11.00 
4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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, 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, 

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi Başkanlığına/ 
Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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ç) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) 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 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de 
sunması zorunludur. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 
3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
4. İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
5. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
(Söz konu belge ve/veya belgeler Tomografi Cihazı ve Patlayıcı İz Dedektörünün 

üreticileri ayrı ise ayrı ayrı verilecektir.) 
4.3.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip 
bir başka firmaya yaptıracağına dair belge, 

4.3.4. İhale konusu mal, ECAC Doc.No.30’a göre “Standart 3.1” (cihazların temin ve 
tesis edileceği tarih itibariyle ulusal/Uluslararası otoritelerin belirlediği standartları karşılaması 
koşulu ile) kapsamında olacaktır. ECAC CEP Management Group (ECAC Ortak Değerlendirme 
Süreci Yönetimi Grubu) tarafından gerçekleştirilen testten geçtiğine dair ECAC tarafından verilen 
belge teklifle birlikte sunulacaktır. Bu husus ECAC web sitesinden kontrol edilecektir. Ayrıca; 
söz konusu cihazların TSA Sertifikasına sahip olduğuna dair belge, 

4.3.5. İstekli, Tomografi cihazlarına ilişkin olarak, ülkesindeki Radyasyon Güvenliği 
Enstitülerinden ya da uluslararası Atom Enerjisi Kurum/Kuruluşunun izin belgesine sahip olacak 
ve bu Kurum/Kuruluşlar tarafından verilmiş lisans belgesi vb. belgeler, 

4.3.6. Model ve versiyon olarak teklif edilen Tomografi cihazları ve Patlayıcı İz 
Dedektörüne ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), Türkçe olarak bir takım 
halinde teklife eklenecektir. Dokümanların, cihazlarla ilgili tüm detayları kapsaması 
gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile yapılacak değerlendirme 
sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır. 

4.3.7. İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği 
cihaza ait yedek malzemeyi en az 7 yıl süreyle temin edecek ve 7 yıllık süreyi içeren ayrıntılı 
yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak teklif ile birlikte sunacaktır. 

4.3.8. Teknik şartnameye cevaplar; 
4.3.8.1. Teknik Şartname Ek-8’da belirtilen formatta olacaktır. 
4.3.8.2. İstekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her 

sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 
4.3.8.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, 

cevaplandırılmamış hiçbir madde kalmayacaktır. 
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4.3.8.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce 
konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili 
bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, 
madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin 
cevabı olduğu belirtilecektir. 

4.3.8.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar 
verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 
cevaplandırılacaktır. 

4.3.8.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 
şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede benzer iş olarak, X-Işını Tabanlı Bilgisayar Tomografi Cihazları üretimi 

ve/veya satışı kabul edilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) 

(KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi 
numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; 
temsilci tayin ettiği firma ya da kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir 
dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 
Zemin Kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (Bu şart yabancı 
isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip 
etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

   5920/1-1 
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1 ADET ULTRA SAF SU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Ultra Saf Su Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi 

ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/521230  
1-İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Ultra Saf Su Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim dalı 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim 

günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 08.06.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

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

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir.  
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ 

ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 
T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 
0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-Türk Lirası yatırılarak 
alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 08.06.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden 
teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
   5960/1-1 
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2. BÖLGE ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 
SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNİN İHTİYACI OLAN ELEKTRONİK 

MALZEMELERİNİN ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası  : 2022/501004 
İşin Adı  : 2. Bölge Elektronik Bakım ve Onarım Müdürlüğüne Ait 

Sinyalizasyon Sistemlerinin İhtiyacı Olan Elektronik 
Malzemelerinin Alımı İşi 

İhale Türü - Usulü  : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin  
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BEHİÇBEY/YENİMAHALLE 
b) Telefon ve faks numarası  : 03125208741-5208781 - 3125208949 
c) Elektronik posta adresi  : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının  
görülebileceği internet adresi  : www.tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 79 Kalem Elektronik Malzemesi Alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Elektronik Bakım Onarım Müdürlüğü Behiçbey-

Yenimahalle/Ankara 
c) Teslim [tarihi / tarihleri]  : Sözleşme imzalanmasına müteakip 60 (altmış) takvim 

günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. 
3- İhalenin / Ön Yeterlik /  
Yeterlik Değerlendirmesinin :  
a) Yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu 
b) Tarihi ve saati  : 06.06.2022 - 14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 06.06.2022 saat:14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
veznesinden KDV- Dahil 200,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 5797/1-1 
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YERİNDE İZOLE RAY İMAL EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/507177 
1- İdarenin: 
a)  Adresi  : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b)  Telefon ve Faks Numarası  : 0322 4575354 / 4531195 
c)  Elektronik Posta Adresi  : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 1.000 Ad. Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması 

ve Stresinin alınması - 52,88 Ton Ray değiştirilmesi (Ray Sökülmesi ve ferşi) - 119 Ad. Yerinde 
izole ray yenilenmesi veya yerinde izole ray yapılması işi.  

2- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
09/06/2022 günü saat 10.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 
  5747/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE  

YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı: 2886 
Bölge Müdürlüğü: Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Anafartalar OİM 
İhale Tarihi: 02.06.2022 // İhale Saati: 11:00 
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Sıra 
No 

Şefliği 
Cinsi, Nevi, Boy ve 

Sınıf 
İstif No 

Parti 
No 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Adet m3/Ster TL TL 
1 GÖKÇEADA Yapraklı Dikili Ağaç 118 126 81400 8.498,600 488,00 124.420,00 

 TOPLAM: 126 81400 8.498,600 488,00 124.420,00 
1-İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 
2-İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir. 
3-Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR09000 

1000503915848925001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen 
Parti No belirtilmelidir. 

4-İrtibat için: 0(286) 814 1404 
 5496/2-2 

 



27 Mayıs 2022 – Sayı : 31848 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 07.06.2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E-Satış-Elektronik 

Ortam 

Sıra 
No Satış Yeri 

Cinsi, 
Nevi, Boy 
ve Sınıf 

İstif 
No 

Parti 
No 

Boy 
(m) 

Miktarı Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminat Açıklama 

Adet m3/Ster TL TL 

1 
ÇÖĞÜRLER 

ORMAN İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli 
Dikili 
Ağaç 

93 23  7529 2.729,264 1.350,00 110.535,00  

TOPLAM: 23  7529 2.729,264 1.350,00 110.535,00  1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 
maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar  

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 1.60 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 
aylık %1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır.  
TELEFON  : 0(274) 231 3340   
FAKS  : 0(274) 231 3351 
 5639/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) alanına 
ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Cumhuriyet Mah. Turan Özdemir Cad. Hükümet 
Konağı 1. Kat No:25/23 Gölbaşı/ADIYAMAN 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : OSB alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi 

Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer  : Gölbaşı / ADIYAMAN 
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi  : 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile) : 4.449.000 TL 
f) Geçici Teminatı  :    133.470 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati  : 21/06/2022, Saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. 

Turan Özdemir Cad. Hükümet Konağı 1. Kat No:25/23 Gölbaşı/ADIYAMAN adreslerinde 

görülebilir veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5932/2-1 
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KAZI VE İKSA SİSTEMLERİ İLE ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi alanına ait Kazı ve İksa 

Sistemleri ile Altyapı Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Hükümet Caddesi İlhan Sokak No:9/1 Bakış Matbaası 

Aybastı/ORDU 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kazı ve iksa sistemleri ile yağmursuyu inşaat işlerinden 

müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Aybastı / ORDU 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 16.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı   :      480.000 TL  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/06/2022 - Saat  10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi Hükümet 

Caddesi İlhan Sokak No:9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 1.000 

TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5959/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5981/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5985/1-1 
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6003/1-1 
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Başlama Tarihi : 27.05.2022 
Son Başvuru Tarihi : 10.06.2022 
Başvuru Yeri : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı 
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) 

fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 
2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince’’ Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’’ sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular    
e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik 
olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

İLAN 

KODU 
UNVANI ADET CİNSİYET ÖĞRENİM ARANAN NİTELİKLER 

S-1 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

4 Erkek 
Ön Lisans 

(KPSS P93) 

- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön 

lisans programından mezun olmak. 

- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında 

(KPSS P93) 70 ve üzeri puan almış olmak. 

- Başvuru bitim tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını 

bitirmemiş olmak. 

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara 

haiz olmak. 

- 170 cm den kısa olmamak ve boy 

uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile 

kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az 

olmamak. 

- Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi 

itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 

olmak.(son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 

süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartı) 

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu 

bulunmamak. 

- Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık 

sorunu bulunmamak 
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S-2 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

1 Kadın 
Ön Lisans 

(KPSS P93) 

- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön 
lisans programından mezun olmak. 
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında 
(KPSS P93) 70 ve üzeri puan almış olmak. 
- Başvuru bitim tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını 
bitirmemiş olmak. 
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara 
haiz olmak. 
- 160 cm den kısa olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu 
arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak. 
- Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile 
tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 
geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi 
kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay 
kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı) 
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu 
bulunmamak. 
- Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık 
sorunu bulunmamak 

S-3 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

4 Erkek 
Ortaöğretim 
KPSS P94 

-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
-Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve 
dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel 
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamak. 
- M.E.B.dan onaylı Hijyen belgesi sahibi olmak. 
-2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan 
almış olmak. 
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmak. 

S-4 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

1 Kadın 
Ortaöğretim 
KPSS P94 

-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
- İşyerinin bürolarında, açık alanlarında temizlik, 
evrak taşıma, içecek hazırlama ve servis yapma 
gibi çeşitli büro hizmetlerinde istihdam 
edileceklerdir. 
-M.E.B.dan onaylı Hijyen belgesi sahibi olmak. 
-Kamu ve Ev Temizliği (en az 230 saatlik) Eğitimi 
Sertifikasına sahip olmak. 
-Servis Personeli (Garson) Yetiştirme Eğitimi 
Sertifikasına (en az 120 saatlik) sahip olmak. 
-2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan 
almış olmak. 
-Temizlik alanında en az 6 (altı) ay iş tecrübesi 
olması (İş tecrübesi SGK Hizmet Dökümü ile 
belgelendirilecektir.) 
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmak. 
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S-5 
Büro 

Personeli 
1 Erkek/Kadın 

Lisans  
KPSS P3 

Teknik Hizmet Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere; 
- Herhangi bir Lisans programından mezun 
olmak. 
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(P3) en az 60 puan almış olmak. 
-Bilgisayar İşletmenliği Yetiştirme Kursu Programı 
(en az 160 saatlik) Eğitimi Sertifikasına sahip 
olmak. 
-Microsoft Office Excel (en az 50 saatlik) Eğitimi 
Sertifikasına sahip olmak. 
- C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Sahip 
Olmak. 
-Ön Büro Elemanı (en az 450 saatlik) Eğitimi 
Sertifikasına sahip olmak. 
- Halkla İlişkiler Görevlisi olarak Kamuda en az 3 
(üç) yıl tecrübeli olması ( İş tecrübesini SGK 
Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.) 

S-6 
Büro 

Personeli 
1 Erkek/Kadın 

Lisans  
KPSS P3 

Proje Ofisinde Çalıştırılmak Üzere; 
- Herhangi bir Lisans programından mezun 
olmak. 
-Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı (en az 90 
saatlik) Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(P3) en az 60 puan almış olmak. 
-Bilgisayar İşletmeni Yetiştirme Kursu Programı 
(en az 160 saatlik) Eğitimi Sertifikasına sahip 
olmak. 
-İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu Programını (en 
az 80 saatlik) eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 
-Yönetici Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak. 
-Proje Yazılım ve Yönetimi Sertifikasına sahip 
olmak. 

S-7 
Büro 

Personeli 
1 Erkek/Kadın 

Lisans  
KPSS P3 

-Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. 
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(P3) en az 60 puan almış olmak. 
-İş Mevzuatında Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar 
Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 
-Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri Eğitimi 
Sertifikasına sahip olmak. 
-Bilgisayar İşletmenliği (en az 160 saatlik) Eğitimi 
Sertifikasına sahip olmak. 
-Bilgisayar Programcılığı (en az 400 saatlik) 
Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 
- İnsan Kaynakları Yönetimi (en az 100 saatlik) 
Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 
-Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikasına 
sahip olmak. 
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI: 
1- Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, 

laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, 
masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle 
silmek, 

2- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana 
taşımak, 

3- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri 
sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu 
paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek, 

4- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya 
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak, 

5- Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve 
peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek, 

6- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak, 
7- Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, 
8- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri 

tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, 
9- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal 

ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun 
yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak. 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI: 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe 

ilişkin hizmetleri sağlamak 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
3- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı 

Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 
hükmüne aykırı durumu olmamak. 

4- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 
belgelendirmek.  

5- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. 
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
7- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru 

yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması 
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv 
araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. 

10- Başvuran adaylar Üniversitenin ihtiyaç bulunan birimlerinde görevlendirilecektir. 
11- İş tecrübesi ve sertifika / belge şartı bulunan unvanlar için başvuru yapan adayların 

başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için http://personelilan.mgu.edu.tr ilan adresinden 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından 
kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümünü belgelerini yüklemeleri 
gerekmektedir. 

12- 2020 KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için 
KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu 
ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir. 

13- İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların, ilan gününden önceki bir 
tarihte alınmış olması gerekmektedir ve yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nca Onaylı veya Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurs 
sonucu alınan eğitim sertifikası veya kurs bitirme belgesine sahip olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER: 
1- Başvurular Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi http://www.mgu.edu.tr) web 

adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurularak “https://personelilan.mgu.edu.tr” 
internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvurular alınacaktır. 

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir.  

3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. 
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit 

edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 

7- Fotoğraflı Başvuru dilekçesine https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-
baskanligi internet adresinden ulaşılabilir. 

8- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü 
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

9- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

10- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://mgu.edu.tr adresinden yayımlanacaktır. 

2- Her unvan için asıl aday sayısının kaç katına kadar yedek aday belirleneceğine 
Üniversite tarafından oluşturulan Kurul ve Komisyonlar tarafından karar verilecek olup asıl 
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav 
sonuçlarına ilişkin bilgilere https://www.mgu.edu.tr ve http://personelilan.mgu.edu.tr adresi 
üzerinden ulaşabilecektir. 

3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Ankara 

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 
hak iddia edemeyecektir. 

6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 
haklarını kaybederler. 

7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 
fesih edilir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
9- Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu 

sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. 
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 

başka bir kuruma naklen tayin hakkı bulunmamaktadır. 
Bilgi İçin: 
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 
Adres : Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ 

Çankaya/ANKARA  
Tel  : 0312 486 15 75 veya 0312 486 16 45 
e-mail : personel@mgu.edu.tr 
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Adalet Bakanlığından: 

Viranşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/99 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan 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. 

   5837/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kuzu Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı 

VAKFEDENLER: Özen Kuzu 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.05.2022 tarihli ve E: 2022/202, K: 2022/179 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Birey, aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla dezavantajlı 

kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla adil, bütünsel sosyal 

politikalar dahilinde programlar üretmek, uygulamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (Yüzbin Türk Lirası) nakit 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa ya da resmi bir kuruluşa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

   6009/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Etimesgut Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2022 tarih ve 709 sayılı kararı ile onanan 

“Etimesgut İlçesi, Güzelkent Mahallesi plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği” 27/05/2022 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 5922/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7406 Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence

Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B)
Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi
Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3)
Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin
Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)

–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)

YÖNETMELİK
–– Kombine Taşımacılık Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)
–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/05/2022 Tarihli ve 10990 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2285 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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