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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI TARAFINDAN YAPILACAK MALİ VE TEKNİK
DESTEKLER İLE İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Çevre Ajansı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda
yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak
projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel
idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacak iş birlikleri,
ortak proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar ile Türkiye Çevre Ajansı
bütçesinde öngörülen ilgili ödenek miktarından belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek yapılmasına ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 190. Sayfadadır.
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Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını,
b) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını,
c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
ç) Başkan: Ajans Başkanını,
d) Başkan Yardımcısı: Ajans Başkan Yardımcısını,
e) Başkanlık: Ajansı temsil yetkisini haiz yürütme organını,
f) İnceleme Komisyonu: 14 üncü maddede belirtilen Ajans Yönetim Kurulu tarafından
oluşturulan komisyonu,
g) İş birliği: Ajansın faaliyet alanlarına yönelik konularda birlikte yapılacak çalışmalara,
projelere veya bu konulardaki görev, yetki ve sorumlulukların icrasına yönelik hakların birlikte
veya ayrı ayrı kullanılmasına imkan tanınmasına yönelik ikili veya çok taraflı yazılı anlaşma
ile yapılabilecek mutabakatı,
ğ) İzleme raporu: Mali ve teknik yardım uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ile ilgili
Başkanlıkça hazırlanan raporu,
h) Kanun: 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
ı) Kontrol Komisyonu: Ödeneğin yazılı belgeler ve taahhütnameye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle görevlendirilmiş personelden oluşan komisyonu,
i) Mali ve teknik destek: Bedelsiz veya başkaca bir karşılık almaksızın, gönüllü olarak
para veya malın mülkiyetinin bağlanarak devredilmesini,
j) Personel: Ajansta çalışan personeli ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen
personeli,
k) Proje: Mali ve teknik destek sağlanacak iş birliği konularına yönelik hazırlanan dokümanı,
l) Proje yararlanıcısı: Mali ve teknik destekten yararlananları,
m) Protokol: İş birliği yapılan taraflar ile Ajans arasında imzalanan yazılı belgeleri ve
taahhütnameyi,
n) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca oluşturulan kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ajansın İş Birlikleri, Mali ve Teknik Destekleri, Gelir ve Giderlerinin Yönetimi
Ajansın iş birliği yapacağı ve destek sağlayacağı proje ve faaliyetler
MADDE 5- (1) Ajans, Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen faaliyet konuları kapsamında yer alan çalışmalar ile bu çalışmaların geliştirilmesine ve desteklenmesine katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere iş birliği yapabilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan iş birlikleri ile bu iş birlikleri kapsamındaki;
a) Ajans ve iş birliği yapılan taraf personelinin yetiştirilmesine, geliştirilmesine yönelik
teorik ve pratik eğitim çalışmalarına,
b) Ajans tarafından ihtiyaç duyulan, depozito yönetim sistemi uygulamalarının, sıfır
atık yönetim sistemi uygulamalarının, çevrenin iyileştirilmesi ve korunması hizmetleri kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde Millet Bahçeleri başta olmak üzere yeşil alanların korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, geri kazanım teknolojilerinin ve veriminin geliştirilmesi hizmetlerinin ve iş birliğine konu edilebilecek

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

diğer faaliyetlerin projeleri ile bu projelerde kullanılmak üzere her türlü yazılım, cihaz ve materyal, makine, teçhizat, araç ve ekipmanların satın alınması ve kiralanması ile bunların bakım
ve onarımına yönelik çalışmalara,
c) Ajans tarafından düzenlenecek veya desteklenecek proje yarışmalarına, ulusal ve
uluslararası kuruluşlar nezdinde yürütülecek olanlar dâhil toplantılara; ihtiyaç duyulan basım,
yayım, yayın ve yazılım işlerine; temsil, tanıtım, eğitim, ağırlama, tören, fuar, organizasyon
düzenleme hizmetlerine,
ç) İş birliğine konu edilebilecek faaliyetler için ihtiyaç duyulan fizibilite, danışmanlık
ve müşavirlik hizmetlerine; enerji, haberleşme, ulaşım dahil bu tesislerin işletilmesine,
d) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yapılacak izleme, inceleme,
gözetim, kontrol, tescil, onay, belgelendirme ve denetimlerle ilgili harcamaların karşılanmasına
ve diğer çevre hizmetlerinin gerçekleştirilmesine,
yönelik faaliyetler için uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim
kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali destek sağlanabilir.
(3) İş birlikleri kapsamında yapılacak mali yardımların miktarı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Bakan tarafından onaylanmış olan Ajansın yıllık bütçesinde mali ve teknik destekler için öngörülen ödenek miktarını aşmamak üzere belirlenir.
(4) Ajans, birinci fıkrada sayılan faaliyet konularında Başkanlığın teklifi ve Yönetim
Kurulu onayı ile ilgili taraflarla iş birliği protokolü yapabilir. İkinci fıkrada sayılan konularda
mali destek sağlanmasına yönelik protokoller bu Yönetmelik hükümlerine, mali gelir sağlanmasına yönelik protokoller ise 23/4/2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Çevre Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.
Destekleme giderleri
MADDE 6- (1) İş birliği kapsamında verilecek mali ve teknik destekler, bu hususta
öngörülen ödenekten karşılanır.
(2) Bütçede yer alacak söz konusu ödeneklerin; ayrılmasına, gösterilmesine, aktarılmasına ilişkin iş ve işlemler Başkanlık tarafından yürütülür.
Desteklenemeyecek proje ve faaliyetler
MADDE 7- (1) Aşağıda belirtilen proje ve faaliyetler, Ajans tarafından desteklenemez:
a) Ajansın faaliyet konuları kapsamında yer almayan proje ve faaliyetler.
b) Mevzuata, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı
proje ve faaliyetler.
c) Siyasi veya etnik içerikli proje ve faaliyetler.
Proje giderleri
MADDE 8- (1) İş birlikleri kapsamında yapılacak mali ve teknik destek başvurusunda;
a) Belirtilecek projenin yaklaşık toplam maliyeti projenin süresi ve piyasa fiyat araştırmasına dayandırılarak ayrıntılı olarak belirtilir ve başvuru sonrasında arttırılamaz.
b) Başvuru kapsamında satın alınması veya kiralanması planlanan mal ve hizmet ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek proje başvuru esnasında Ajansa sunulur.
c) Destek talebinde bulunan kurum/kuruluşlar belirtilen her bir proje konusu için ayrı
bir proje başvurusunda bulunur. Sunulan proje başvuruları arasında kaynak aktarımı yapılamaz.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

Mali ve teknik destek kapsamında karşılanamayacak giderler
MADDE 9- (1) Mali ve teknik destek sağlanan iş birlikleri kapsamında;
a) Her türlü borç ödemeleri,
b) Faiz giderleri,
c) Sergi ve fuar desteklerine ilişkin kira giderleri,
ç) Ayrı faturalanmış nakliye ve montaj giderleri,
d) Bankacılık giderleri,
e) Her türlü vergi, harç ve sigorta giderleri ve bunlara ilişkin cezalar,
f) Makine ve ekipman hariç ikinci el mal alım giderleri,
g) Proje yönetimi giderleri,
ğ) Muhasebe ve avukatlık giderleri,
h) Bina yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri,
karşılanmaz.
(2) İş birliği kapsamında mali ve teknik destek protokolü imzalanmadan önce projelerle
ilgili yapılan giderler karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Ajansa herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
(3) Protokolün imzalanması sonrasında proje gerçekleşmesi ile mal ve hizmet alım tutarlarında oluşacak artışlar, Ajansça verilecek destek tutarını değiştirmez.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan iş birliklerinde, protokolde belirtilen amacın
dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.
(5) Mali destek ödemeleri, Ajans bütçesinden tefrik edilen ödeneklerle sınırlı olmak
üzere ve belirlenen harcama programına uygun olarak yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Birliği Başvuruları ve Değerlendirilmesi, Yükümlülükler
İş birliği başvuruları ve değerlendirilmesi
MADDE 10- (1) Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası
kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişiler tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde
bulunmak üzere Başkanlığa yazılı olarak başvurarak iş birliği teklifinde bulunulabilir. Teklif
edilen iş birliği başvuruları, Başkanlıkça değerlendirilir. Eksik ve hatalı belge içeren başvurular,
eksikliklerin ve hataların giderilmesi amacıyla iş birliği yapılacak taraflara iade edilir.
(2) Başkanlık tarafından gerekli ve faydalı görülen alanlarda, yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle Başkanlığın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı
ile iş birliği yapılabilir, ortak projeler geliştirilebilir ve faaliyetlerde bulunulabilir. İş birliği yapılan taraflardan belediyelerin, il özel idarelerinin, eğitim kurumlarının ve diğer kurum ve kuruluşlarının mali ve teknik destek talepleri Başkanlıkça değerlendirilerek Yönetim Kurulu kararı
ile Bakan onayına sunulur.
(3) Bütçe imkânları nedeniyle mali ve teknik desteklere ilişkin karar alınamayan projeler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen talepler tekrar değerlendirmeye
alınmaz.
(4) Mali ve teknik destekler, Yönetim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Bakan onayı
ile karara bağlanır. Mali ve teknik desteğin türü ve miktarı Bakan tarafından belirlenir.
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Yükümlülüklerin yerine getirilmesi
MADDE 11- (1) İş birliği yapılan taraf, protokol koşullarına uymadığı takdirde, Ajansın
protokolü iptal etme hakkı saklıdır. Protokolün iptaline ilişkin karar ilgili tarafa yedi gün içinde
bildirilir.
(2) Protokolünün iptal edilmesi durumunda, destek sağlanan taraf bildirim tarihinden
itibaren on beş gün içinde eğer kendisine yapılmış olan ödemeler varsa söz konusu ödemelerin
tamamını Ajansa geri ödemek zorundadır. İadenin süresi içinde yapılmaması halinde yapılan
ödemeler ilgili tarafın hesabına aktarıldığı tarihten itibaren işleyen kanuni faizi ile birlikte genel
hükümlere göre ilgili taraftan geri alınır.
Desteğin amacı dışında kullanılamaması ve sorumluluk
MADDE 12- (1) Ajans tarafından verilen mali ve teknik destekler, hiçbir şekilde amacı
dışında kullanılamaz. Desteğin amacı dışında kullanıldığının tespiti durumunda, sağlanan desteğin protokol hükümlerine göre tahakkuk eden faizi ve cezai şartı ile birlikte derhal geri alınması için gerekli işlemler yapılır.
(2) Bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak; Ajanstan mali ve teknik destek sağlayan veya bu duruma aracılık eden veya söz konusu durumda
ağır kusuru bulunduğu tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile sağlanan desteği amacı dışında
kullandığı tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar, Ajansın uğrayacağı zararlardan sorumlu olup,
bu fıkra uyarınca aykırılık tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar beş yıl süreyle Ajanstan destek
alamaz. Bu süre sonunda bunlara destek verilebilmesi, Ajansa olan bütün borçlarını ödemiş
olmalarına bağlıdır.
(3) İş birliğine konu faaliyetlerin protokolde belirlenen amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, uygulamaların sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi ve belgelendirilmesi, belgelerin faaliyetin sona erdikten sonra en az beş yıl süreyle muhafazası ve yapılacak denetimlerde bu belgelerin görevlilere ibraz edilmesi sorumluluğu destek sağlanan tarafa aittir. Ajans tarafından gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşlarından denetim
raporu istenebilir.
(4) Gerçekleştirilecek faaliyetlerin amaçlarına uygun olarak uygulanmasının ve uygulamaların protokol ile Ajans mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin
izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından ve
mevcut olması durumunda matbu evrakların birer suretinin on yıl boyunca muhafazasından
Ajans sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödeneğin Kullanımı, İnceleme Komisyonu, Başvuruların Değerlendirilmesi,
Mali ve Teknik Destek Yapılma Usulü ve Ödemeleri
Ödeneğin kullanımı
MADDE 13- (1) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödenek; 5 inci maddenin
ikinci fıkrasında tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır.
(2) Mali destekler, ilgili mali yıl için öngörülen kısmının kullanılmadığı veya amaç dışı
kullanıldığının tespiti halinde, Ajans tarafından geri alınır. Desteğin zamanında kullanılmaması
nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu
tespit edilenlerden tahsil edilir.
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İnceleme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 14- (1) İnceleme Komisyonu; Başkan ya da görevlendirdiği başkan yardımcısının başkanlığında direktörlerden oluşur. Bakanlığın ilgili genel müdürlüklerinin görev alanına giren konular için ihtiyaç duyulması halinde gereklilik ve uygulanabilirlik açısından ilgili
genel müdürlüğün görüşleri talep edilir. İnceleme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Ajans
Yönetim Hizmetleri ve Finans Direktörlüğünce yürütülür.
(2) İnceleme Komisyonu; 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetler kapsamında değerlendirme yapmak ve karara bağlamak üzere İnceleme Komisyonu Başkanının
çağrısı üzerine toplanır.
(3) İnceleme Komisyonu kararı 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca iş birliği talebinin, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca da mali ve/veya teknik destek talebinin değerlendirilmesine yönelik hazırlanır. Kararda, mali ve/veya teknik destek verilebileceklerin adı, faaliyetleri, talep edilen desteğin türü, miktarı ve var ise tutarı, dilimler hâlinde veriliyorsa dilimlerin sayısı ve tutarını da belirtir.
(4) Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve İnceleme Komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.
Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Mali ve teknik destek başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 15- (1) Başkanlıkça; 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen faaliyetlerde
kullanılmak üzere mali ve teknik destek taleplerinden İnceleme Komisyonunca uygun bulunanlar ait olduğu yıl içerisinde Başkanlık tarafından değerlendirilerek uygunluğuna veya reddine karar verilir, uygun bulunanlardan gerekli belgeler istenir.
(2) Destek talep edenlerden, desteğin belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş
için kullanılmayacağına, başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve Ajansça bildirilecek
diğer şartlara uyulacağına dair taahhütname önceden alınır.
(3) Destek talebinde bulunanlar gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlayarak
Ajansa verir. Ajans tarafından, belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır/yaptırılır ve varsa
eksikleri 3 ay içinde tamamlattırılır. Talep edilmesi ve Başkanlık tarafından uygun görülmesi
halinde ek süre verilebilir. Eksikliklerin verilen süre içinde giderilmemesi halinde destek talepleri geri çekilmiş sayılır. Ajans tarafından belgeler üzerinde gerekli kontrol ve incelemeler
yapılır.
(4) Başkanlık tarafından, başvuru konusu faaliyetin uygunluğuna ve uygulanabilirliğine
ilişkin görüşler Yönetim Kurulu onayına sunulur.
(5) Mali ve teknik destek verilmesi kararı Yönetim Kurulu tarafından verilir. Desteğin
aktarılmasına ilişkin hususlar Başkanlık tarafından yürütülür.
(6) Mali ve teknik desteklerin ödenmesinde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge, ücret bordrosu gibi belgelere dayandırılması esas olup, bunun dışında
31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Harcamanın türüne göre,
zorunlu hâllerde bu belgeler dışında harcamaya ilişkin diğer belgeler de kullanılabilir.
(7) Yapılan harcamalarda kullanılan kanıtlayıcı belgeler, harcamalara esas teşkil eder;
ancak bu belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan harcamayı gerçekleştirenler sorumludur.
Mali ve teknik destek usulü
MADDE 16- (1) Ajans tarafından yapılan iş birlikleri kapsamında mali ve teknik destek
yapılabilmesi için;
a) Ajans bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,
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b) Desteklerde kamu yararı gözetilmesi, desteklerin öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,
c) Mali ve teknik destek sağlanacak tarafların 5 inci maddede belirtilen konularda faaliyet göstermesi,
ç) Ajans ile iş birliği yapılan taraflar arasında taahhütname ve protokol yapılması,
gereklidir.
(2) Mali ve teknik destek sağlanan tarafların yapım işlerini ihtiva eden projeleri için
proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa proje gelişmeilerleme raporunu hazırlayarak Ajansa sunmaları gerekir.
Mali ve teknik destek ödemeleri
MADDE 17- (1) Desteklere ilişkin tutarlar; gerekli şartları yerine getiren ve Ajans tarafından istenilen belgeleri eksiksiz olarak sunan ilgili tarafların hesaplarına Ajans bütçesinden
aktarılır.
(2) Ajans tarafından yapılan destekler için 18 inci maddede belirtilen kontrol ve denetim
faaliyetinin gerçekleştirilmesi zorunludur.
(3) Mali ve teknik destek ödemeleri, Ajansın bütçesinden harcamaların yapılması ve
muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kontrol ve Denetim, Mücbir Sebepler
Kontrol ve denetim
MADDE 18- (1) 13 üncü madde kapsamında aktarılan ödeneğin taahhütnameye göre
uygun kullanılıp kullanılmadığı, Ajans koordinasyonunda faaliyetin özelliğine göre ilgili personelden oluşturulan Kontrol Komisyonu tarafından Ajansça belirlenen süre içinde incelenir/incelettirilir ve inceleme sonucunda bir tutanak oluşturulur.
(2) Proje uygulaması esnasında, destek alanlar tarafından taahhütnamede belirtilen ve
Ajansça belirlenen şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları kullanılan veya kullanılmayan destekler genel hükümlere göre geri alınarak Ajans bütçesine gelir kaydedilir. Mal
ve ekipmanlar dâhil diğer malzemeler Ajans demirbaşına kayıt edilir.
(3) Yapılan denetimlerde herhangi bir suç unsurunun tespiti halinde ilgililer ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.
Mücbir sebepler
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalarda;
a) Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal
afetler,
b) Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez
hale gelmeleri,
c) Genel kanuni grev,
ç) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilebilir.
(2) Protokolün süresinin uzatılması, güncellenmesi ve feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Ajans tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; önceden öngörülemez ve beklenemez olması, yararlanıcıdan kaynaklanan bir
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kusurdan ileri gelmemiş olması, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif olarak bu şartlar
altında yararlanıcının protokolde öngörülen yükümlülüklerini aynen ifasının beklenemez olması, yararlanıcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yararlanıcının Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Protokol
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş birliklerine ve sağlanacak
mali ve teknik desteklere ilişkin, Ajans ile ilgililer arasında oluşturulacak protokol formatı ve
içeriği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Taahhütname; mali ve teknik destek başvurusunda bulunan tarafın temsiline ve karar
almaya yetkili en üst yöneticisi/yöneticileri ile Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş kişi arasında akdedilir.
(3) Bakan tarafından, mali ve teknik destek verilmesine yönelik onay verilmeden taraflarca bu yönde protokol akdedilemez.
(4) Gerekli belgeleri tamamlamayan ve protokol ile taahhütname imzalamayan taraflara
mali ve teknik destek yapılamaz. Olağanüstü haller ya da mücbir sebeplerin bulunması durumunda talepler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmek üzere yeniden değerlendirmeye alınır.
(5) Protokol, Ajans yetkilisi ve iş birliği yapılan taraflar arasında ikişer nüsha olarak
akdedilir. İmzalanan protokolün bir nüshası Ajansta, birer nüshası iş birliği yapılan taraflarda
muhafaza edilir.
(6) 12 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sorumlulukların ne olacağı yapılacak
protokolde belirlenir.
Protokolde yapılacak değişiklikler
MADDE 21- (1) Protokol imzalanmasından sonra, projenin uygulanmasını zorlaştıracak hal söz konusu ise Ajans tarafından Yönetim Kurulu onayı ile proje uygulamasının herhangi
bir safhasında değiştirilebilir veya durdurulabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye Çevre Ajansı
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Düzenleme yetkisi
MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke
ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya,
bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı yürütür.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü)’ndan:
TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK
ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi
veri tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrimiçi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 487 nci maddesinin altıncı fıkrası, 488 inci maddesinin
birinci ve beşinci fıkraları ile 22/7/2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğünün 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık tapu/kadastro verisi: Açık veri haline getirilen tapu ve kadastro verisini,
b) Açık veri: Ücretsiz olarak veya hazırlanma maliyetini geçmeyecek şekilde internet
üzerinden herkesin erişimine sunulan, üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bulunmayan
ve herhangi bir amaçla serbestçe kullanılabilen, makineler tarafından okunabilen ve böylelikle
diğer veriler ve sistemlerle birlikte çalışabilen anonim hale getirilmiş veriyi,
c) Alıcı: TAKPAS’tan faydalanan kişi veya kurumları,
ç) Alt kullanıcı: Alıcının, uygulamalar üzerinden TAKPAS’tan faydalanması için yetkilendirdiği kişileri,
d) Anonim hale getirme: Tapu ve kadastro verilerinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi
hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
e) Belirteç bilgisi: Alıcının, TAKPAS ile yaptıkları sorgulamaya ait kendi sistemleri/işlemleri ile ilişkisini gösterir işlem sistem numarası, işlem evrak numarası gibi bilgileri,
f) Elektronik kabul beyanı: Protokol imzalananlar dışında kalan kişilerin, TAKPAS arayüzleri üzerinden veriye ulaşmaları için elektronik ortamda bilgisine sunulan metni kabulüne
ilişkin beyanını,
g) Elektronik ortamda yapılacak işlemler: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
488 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve tapu
müdürlüklerince tescili sağlanan işlemlerden, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların
taleplerine istinaden ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilebilecek işlemleri,
ğ) Eşsiz belirteç: Alıcının onaylanmış toplu veri taleplerinde ihtiyaç duyulan verinin
TAKPAS’ta tanımlanan servisler aracılığı ile alınmasını sağlayan, onaylanan her toplu veri talebi için Genel Müdürlükçe eşsiz olarak oluşturulan, sorgulamanın yapılabileceği gün içi zaman
aralığını da içerir, TAKPAS arayüzleri üzerinden üretilen erişim süresi tanımlı yetki anahtarını,
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h) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
ı) İlgili kişi: Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi kapsamında merkezi veri tabanındaki tapu ve kadastro verisine ulaşma hakkına sahip ilgisini inanılır kılan kişiyi,
i) Kimliksizleştirme: Tapu ve kadastro verilerinin; kimliği belirli veya belirlenebilir kişiyle ilişkilendirilememesi için teknik ve idari tedbirlerin alınması şartıyla ve farklı bir ortamda
muhafaza edilen diğer verilerle bir araya getirilmeksizin kimliği belirli veya belirlenebilir kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesini,
j) Kişi: Kurumlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri,
k) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
l) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi tapu ve kadastro verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlemi,
m) Kurum: Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını,
n) Maskeleme: Tapu ve kadastro verilerinin belirli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması
ve yıldızlanması gibi işlemleri,
o) Merkezi veri tabanı: Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan verileri,
ö) Muvafakatname: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin
konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden, taşınmaz maliki ve hak sahiplerinin talep
edilen işlemleri ile ilgili olarak TAKPAS’tan sorgulanma ve her türlü belgenin edinilmesine
rıza ve taahhüt içerir beyanın gösterildiği bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,
p) Protokol: Tapu ve kadastro verilerini talep eden kurumlar, kendi işleriyle sınırlı olmak
üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza ilişkin konularda faaliyet
gösteren tüzel kişiler ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
ve anılan Kanun kapsamında çıkarılan düzenlemelere uygun şekilde hazırlanarak imzalanan
TAKPAS’a erişim protokolünü,
r) Taahhütname: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kendileriyle protokol yapılan
alıcının imzaladığı ve paylaşılan verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak almayı taahhüt
ettikleri idari ve teknik tedbirleri içeren ve bir örneği Ek-3’ün ekinde yer alan belgeyi,
s) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini,
ş) Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS): Merkezi veri tabanında tutulan verilerin kurumlarla ve kişilerle paylaşılmasına imkân sağlayan servis, Web Tapu veya Genel
Müdürlükçe belirlenen diğer arayüzlerden oluşan sistemi,
t) Taşınmazı tanımlayıcı bilgiler: Kimliksizleştirilmiş taşınmazın; bulunduğu il, ilçe,
mahalle/köy, mevkii, ada/parsel numarası, niteliği, yüzölçümü, kat irtifakı veya kat mülkiyeti
durumu, varsa blok ve bağımsız bölüm numarasına ilişkin bilgileri,
u) Veri: Genel Müdürlük tarafından üretilen veya arşivlenen her türlü bilgi ve belgeyi,
ü) Web-Tapu sistemi: Elektronik ortamda taşınmazların yönetilebildiği, sisteme entegre
edilen tapu, kadastro ve haritacılık işlemleri ile Osmanlıca ve eski kayıt belge işlemleri için
başvuru yapılabilen, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgelerin gönderilebilmesine olanak
sağlayan, belge doğrulaması yapılabilen ve bu konularda üçüncü kişilere yetki verilebilen e-Devlet
sistemine entegre olan ve Genel Müdürlüğün merkezi veri tabanı verilerine erişimi sağlayan
TAKPAS arayüzünü,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tapu ve Kadastro Verileri, Erişim Usul ve Esasları
Tapu ve kadastro verileri
MADDE 5- (1) TAKPAS’taki veriler; taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içerir.
(2) TAKBİS üzerindeki kayıtlar, her bir birim için, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihte aktif olan ve bu tarihten sonra oluşan bilgileri içerir.
(3) TAKBİS öncesi pasif kayıtlara yönelik talepler, kişi ve kurumlar tarafından, taşınmazın kaydına ulaşılmasını sağlayacak tanımlayıcı bilgileri belirtilerek tapu sicilinin tutulduğu
ve dayanak belgelerin arşivlendiği ilgili birimlere yapılır. 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri saklıdır.
Veri erişimine ilişkin genel esaslar
MADDE 6- (1) Alıcı tarafından veri talebi oluşturulması ve sorgulama yapılabilmesi
için Genel Müdürlük ile protokol yapılması veya elektronik kabul beyanı zorunludur.
(2) Zorunlu haller veya protokolde belirtilen özel haller dışında güvenli ve kesintisiz
bir hizmet sunulması esastır.
(3) Genel Müdürlük tarafından merkezi veri tabanında tutulan veriler, Türk Medeni
Kanununda, 6698 sayılı Kanunda, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili kanunlarda,
Tapu Sicili Tüzüğünde ve anılan mevzuat uyarınca çıkarılan düzenlemelerde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde alıcı ile yalnızca çevrimiçi olarak paylaşılır. Paylaşılacak veriler, alıcının
veri kullanım amacı ve yasal dayanağı göz önünde bulundurularak belirlenir.
(4) Alıcı, Genel Müdürlük ile imzalanan protokol uyarınca işleme konu kişilerin bilgilerini alabilir. Söz konusu kişilerin verilerini, kullanım amacı tanımlanmış faaliyetin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz.
(5) Kadastro verileri için arşiv onaylı olması kaydıyla Genel Müdürlük merkezi veri
tabanından elde edilen veriler aksi ispatlanıncaya kadar geçerlidir.
(6) Genel Müdürlük, veri erişim talebi kapsamında elde edilen bilginin yetkisiz kişilerin
eline geçmesi hâlinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde gerekli gördüğü bilgiler üzerinde kısmî kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygular.
(7) Alıcı tarafından alınan verilerin çıktılarında alıcı adı, varsa alt kullanıcı adı, tarih
ve saat bilgisi yer alır.
(8) Alıcı, aldığı verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü
idari ve teknik tedbirleri alırlar. Tapu ve kadastro verilerinin yurt dışına aktarılmasında 6698
sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki sınırlandırmalar ve kurallara uyulur. Özel nitelikli kişisel
veriler için ise ayrıca anılan Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemler alınır.
(9) TAKPAS’ın işletilmesinde, paylaşılmasında ve kullanılmasında; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuatta yer alan; Devlet sırrına, kişisel
verilerin korunmasına, özel hayatın ve soruşturmanın gizliliğine, mahkemelerce verilen gizlilik
kararlarına, gizli tanıklığa, 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında alınan tedbir kararlarına
ilişkin hükümler esas alınır.
(10) Taşınmazı tanımlayıcı bilgilere ve taşınmaza yönelik hak ve kısıtlamalara herkes
tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın ulaşılabilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun
1020 nci maddesi kapsamında taşınmaz üzerinde hak sahibine yönelik hak ve kısıtlamalar sadece ilgisini inanılır kılanlar tarafından öğrenilebilir.
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TAKPAS verilerine erişim ve erişim hakkı
MADDE 7- (1) TAKPAS hizmetleri; kurumlar ve kişilerin, arayüzler ile ulaşabilecekleri
etkileşimli sorgulamalar ve kendi yazılım uygulamaları içerisine ekleyecekleri bölümler ile
sorgulama ve elektronik ortamda tapu işlemleri yapmalarına olanak verecek internet servislerinden oluşur. Sorgulamalarda, sorgu kriterine göre sorgu sonucu olarak TAKPAS’ta bulunan,
kurum ve kişilerin almaya yetkili olduğu bilgiler paylaşılır. Kurumlar ve kişilerle yetkisi dâhilinde olmayan bilgilerin paylaşılması engellenir.
(2) Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum
ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek belirlenebilir.
(3) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren tüzel kişiler kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler.
(4) Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, taşınmazları hakkında
elektronik kabul beyanı ile ilgili verilere erişebilirler.
(5) Tapu sicilinin açıklığı ilkesi gereğince, taşınmazın tanımlayıcı bilgileri ile taşınmaza
yönelik hak ve kısıtlamalar herkes tarafından elektronik kabul beyanı ile sorgulanabilir.
Elektronik ortamda işlem tesisi
MADDE 8- (1) Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde;
TAKPAS’tan erişilen taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgilerinin yanında, gerçek
kişilerde T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, ad, soyad, baba adı gibi kimlik bilgileri; tüzel kişilerde ise MERSİS numarası/vergi numarası ile tüzel kişi tanımlayıcı bilgisinin
de protokol yapılan kurumlarca taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne sunulması gereklidir.
Aksi halde söz konusu talepler reddedilir.
(2) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde, gerekli kontroller internet servisleri tarafından yapılarak işlemin yevmiye numarası TAKBİS tarafından üretilir. İşlemin türüne göre elektronik ortamda tescil veya terkin işlemi TAKBİS tarafından yapılır. İşlemin hatalı olarak yapıldığının fark edilmesi durumunda tapu müdürlüğünce resen tesis veya terkine yönelik gerekli
düzeltme işlemi yapılarak başvuru sahibine bilgi verilir.
(3) Elektronik ortamda yapılan işlemlere ilişkin fiziki belge üretilmez. İşlemin sonuç
yazıları servisleri kullanılarak işlemin tarafınca sorgulanmak sureti ile elde edilir. Elektronik
ortamda yapılan işlem sonucunda, işlemin tarafı dışındaki diğer kurumlara mevzuatı uyarınca
bildirimde bulunulması gereken hallerde, işlemin tarafı olmayan kurum tarafından internet
servisleri kullanılarak gerekli sorgulama yapılır. Genel Müdürlükçe işlemin tarafı olan Kurum
ile mevzuatı uyarınca bildirim yapılması gereken işlemin tarafı olmayan kurumlara ayrıca bildirimde bulunulmaz.
TAKPAS’a tanımlama ve yetkilendirme
MADDE 9- (1) Genel Müdürlük ile protokol yapmış olan alıcı, protokol ile belirlenen
internet servislerini, metotları ve sunulan verilerin kullanılması için gerekli yazılım ve donanımı
sağlamakla yükümlüdür.
(2) TAKPAS’a erişmek isteyen alıcıya ait güvenlik kodları kontrol edildikten sonra,
hizmet alanların güvenlik duvarları ile sistem güvenlik duvarları arasında özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı kurularak iki bağlantı noktası arasında hizmet verilir.
(3) Genel Müdürlük; alıcının, sabit IP adresi ve uygun görülecek güvenlik yöntemleri
ile bağlantı kurarak TAKPAS’a erişimini sağlar.
(4) Alıcı, TAKPAS bağlantısını protokol ve güvenlik taahhütnamesinde belirlenen
amaçlar ve kurallar doğrultusunda taşra teşkilatlarına, şubelerine ve alt kuruluşlarına da sağlayabilir. Kamu kurum ve kuruluşları, bu bağlantıyı yurt dışı teşkilatlarına da sağlayabilir.
(5) Alıcının taşra teşkilatları, şubeleri, alt kuruluşları veya yurt dışı teşkilatları ile ayrıca
protokol yapılmaz.
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(6) Alıcı, kendi teşkilat yapısı dışındaki kurum, kuruluş ve kişileri TAKPAS’tan faydalandıramaz.
(7) Alıcı, Genel Müdürlükçe kullanıma açılan arayüzlerde, alt kullanıcılarının yetkilerini
belirlemek ve tanımlamakla yükümlüdür. Alıcı, tanımladığı kullanıcı bilgilerini Genel Müdürlüğün belirleyeceği yöntem ile Genel Müdürlüğe bildirir.
(8) Alıcı, Genel Müdürlükçe kullanıma açılan internet servislerde, alt kullanıcılarının
yetkilerini belirlemek ve tanımlamakla yükümlüdür. Alıcı, tanımladığı kullanıcı bilgilerini Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde bildirir.
(9) Genel Müdürlük, kullanıma açtığı arayüzlerde, alıcının alt kullanıcılarının kontrol
edilmesini, protokol ve güvenlik taahhütnamesi ile sağlanan yetkilendirme çerçevesinde bilgi
almasını ve tanımlanan kullanıcılara ait tüm güncel bilgilerin sistemde tutulmasını sağlamakla
yükümlüdür.
Başvuru ve protokol süreci, güvenlik taahhütnamesi
MADDE 10- (1) TAKPAS’tan yararlanmak isteyen alıcı, Genel Müdürlüğe yazılı olarak
veya elektronik ortamda talepte bulunur.
(2) Başvuruda, talep edilen verilerin kullanılma amacının açık, net ve somut olması,
alıcının verileri almasına esas olan yasal dayanağın belirtilmesi ve Genel Müdürlük tarafından
talep edilen bu Yönetmeliğin ekinde yer alan belgelerin ve güvenlik taahhütnamesinin gönderilmesi zorunludur. Yasal dayanağın belirtilmemesi halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın
talep reddedilir.
(3) Yapılan başvurular Veri Paylaşımı Alt Komisyonu tarafından incelenir, en geç bir
ay içerisinde anılan komisyonun görüşü ile birlikte Veri Paylaşımı Üst Komisyonuna sunulur.
Uygun görülmeyen alıcı başvurusu gerekçesi belirtilerek Veri Paylaşımı Üst Komisyonunca
reddedilir.
(4) Başvurusu Üst Komisyonda uygun görülen alıcının Genel Müdürlükçe belirlenen
uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri sağladığını gösterir güvenlik taahhütnamesini sunması zorunludur. Ayrıca alıcı her takvim yılı sonunda, Genel Müdürlükçe talep edilen idari ve teknik güvenlik tedbirlerinin sağlandığını gösterir güvenlik taahhütnamesini Genel Müdürlüğe gönderir.
(5) Genel Müdürlükçe belirlenen güvenlik unsurlarını sağlamayan alıcı, bu hususun
bildirildiği tarihten itibaren altmış gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Aksi halde
alıcının başvurusu reddedilir.
(6) Başvurusu uygun görülenlerle protokol imzalanır.
(7) Protokollerde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:
a) Verinin niteliği ve sınırı, kullanıcı başına günlük sorgulama sayısı sınırı.
b) Verilere erişim şekli, süresi, kontrol ve güvenliği.
c) Protokolün süresi.
ç) Kişisel verilerin muhafaza edilme süresi.
d) Veriye erişecek kullanıcıların bilgileri.
e) Verilere hangi amaçla erişileceği ve hukuki gerekçesi.
f) Tarafların yetki ve görevleri ile hukuki sorumlulukları.
g) Alınması gereken idari ve teknik tedbirler.
ğ) Eğitim.
h) Ücretlendirme.
ı) Diğer hususlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Veriye Erişim Kuralları, Toplu Veriye Erişim, Diğer Verilere Erişim
Alıcının veriye erişimi
MADDE 11- (1) Genel Müdürlükçe protokol yapılan alıcı, gerçek kişilerde T.C. kimlik
numarası/yabancı kimlik numarası, tüzel kişilerde ise vergi kimlik numarası/MERSİS numarası
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ile sorgulama yapabilir. Bununla birlikte mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmek
amacı ile taşınmaz tanımlayıcı bilgileri ile tekil taşınmaz ve mülkiyet sorgulaması yapması gereken kurumların talepleri Genel Müdürlük Veri Paylaşımı Üst Komisyonunca karara bağlanır.
(2) Alıcı, yaptığı sorgulamalar için, Genel Müdürlüğe sorgu yapılan kişinin kendilerinde
tabi olduğu işleme ait belirteç bilgisini sorguya ekler. Alıcı, sorgu içerisinde verilen bu belirteç
bilgisi ile kendilerinde başlatılan işlemin Genel Müdürlükçe kontrol edilebileceği, işleme taraf
kişileri gösterir bir servis hazırlayıp çevrimiçi olarak Genel Müdürlüğün kullanımına açar.
İşlem bağlantılı yapılmayan sorgulamalar için ise belirteç yerine Genel Müdürlükçe yapılacak
olan denetimlerde işlem ve sorgu kontrolünün yapılabilmesini temin edecek şekilde açıklama
girilmesi zorunludur.
(3) Alıcı, yalnızca talep esnasında belirtilen amaç ve hukuki gerekçeyle sınırlı olarak
taşınmaz bilgilerine erişebilir. Mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmesi amacı ile
toplu veriye ihtiyacı olduğu Genel Müdürlük Veri Paylaşımı Üst Komisyonunca karara bağlanmış olan kurumların münferit toplu veri talepleri Genel Müdürlük ilgili birimince veri talebinin dayanağı kontrol edilerek değerlendirilir. Toplu veri talebinin içeriği Ek-1’de yer alan işlem bazlı toplu veri talep listesine göre belirlenir. Dayanak ile uyumlu talepler ilgili birimce
karşılanır. Ek-1 listede yer alan kişisel veri içermeyen istatistiki veri talepleri ile anılan listede
yer almayan toplu veri taleplerinde Genel Müdürlük Veri Paylaşımı Üst Komisyonundan ayrıca
onay alınır.
(4) Toplu veri alımı için;
a) Genel Müdürlük ile protokol yapan alıcı, TAKPAS arayüzleri üzerinden elektronik
imzalı belge ile toplu veri talebini oluşturur. Talebin onaylanmasını müteakip, talep edilen bilgilerin sorgulanabileceği eşsiz belirteç alıcının kullanımına sunulur.
b) Alıcı, TAKPAS arayüzleri üzerinden (a) bendi uyarınca aldığı eşsiz belirteç bilgisini
kendi sistemine girerek Genel Müdürlüğün hazırladığı internet servisler vasıtası ile onaylanan
verilere erişebilir.
Genel Müdürlük personelinin veriye erişimi
MADDE 12- (1) Genel Müdürlük kullanıcılarının tanımlanması, yetkilendirilmesi ve
izlenmesi Genel Müdürlükçe yapılır.
(2) Genel Müdürlükçe yetkilendirilen personel her yıl 6698 sayılı Kanun kapsamında
eğitime tabi tutulur.
Türkiye Barolar Birliği üzerinden avukatların veriye erişimi
MADDE 13- (1) Avukatlar, görevleri ile ilişkili olarak TAKPAS arayüzleri veya internet
servisleri üzerinden Türkiye Barolar Birliğinin alt kullanıcısı sıfatıyla taşınmaz bilgisini sorgulayabilir. Bu kapsamda avukat, ilgisini ortaya koyan ulaşmak istediği verinin dayanağı yazılı
belgeyi (çek, senet, alacak belgesi, kira kontratı, icra takip yazısı ve benzeri) sisteme taratıp
belgenin tarih ve/veya sayısını eklemek ve elektronik kabul beyanını e-imza ile onaylamak suretiyle ilgilinin sadece taşınmazının (pasif kayıt bilgisi dâhil) olup olmadığı bilgisine sistemden
ulaşabilir. Bununla birlikte ilgisini ortaya koyan vekaletname taratılmak suretiyle yapılacak
sorgulamalarda, hangi kişinin malvarlığının hangi amaçla sorgulandığına dair bilginin sisteme
girilmesi ve elektronik kabul beyanının e-imza ile onaylanması suretiyle avukatın talebine bağlı
olarak taşınmazın (pasif kayıt bilgisi dahil) bilgisine veya kayıt örneğine ulaşılmasına ve örnek
alınmasına imkan verilir.
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üzerinden değerleme uzmanlarının veriye
erişimi
MADDE 14- (1) Değerleme uzmanları görevleri ile ilişkili olarak TAKPAS arayüzleri
üzerinden Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin alt kullanıcı sıfatıyla taşınmaz sahibinin
TAKPAS arayüzleri üzerinden vereceği yetki veya onay ile aşağıda belirtilen şekilde taşınmaz
bilgisini sorgulayabilirler:
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a) Taşınmaz sahibinin yetki vermesi ile veriye erişim: Değerleme yapılacak olan taşınmazın sahibi, TAKPAS arayüzlerini kullanarak değerlemeye konu olacak taşınmazı üzerinde
yapılacak olan taşınmaz değerleme işlemi için yetki tanımlar. Bu kapsamda değerleme uzmanları kendilerinden talep edilen değerleme faaliyeti ile ilgili olarak malikin T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, tüzel kişilerde ise vergi kimlik numarası/MERSİS numarası ile
TAKPAS arayüzünden talep oluşturur. Değerleme uzmanlarınca, yetki tanımlanmış taşınmaz
için yapılan değerleme talebinde taşınmaz sahibinden ikinci bir onay aranmaz. TAKPAS arayüzleri üzerinden yapılan yetki tanımı, ilgilisi tarafından iptal edilene kadar geçerlidir.
b) Taşınmaz sahibinin onay vermesi ile veriye erişim: Değerleme uzmanları kendilerinden talep edilen değerleme faaliyeti ile ilgili olarak malikin T.C. kimlik numarası/yabancı
kimlik numarası, tüzel kişilerde ise vergi kimlik numarası/MERSİS numarası ile TAKPAS arayüzünden talep oluşturur. Sorgulama yapılabilmesi için taşınmaz malikinin, TAKPAS arayüzüne telefon numarasını tanımlamış ve değerleme uzmanının talebi sonrası kendisine sistemden
gönderilen kısa mesaj üzerine arayüze girerek değerleme uzmanının veriye ulaşımını onaylamış
olması gerekir. Bu işlem çağrı merkezi üzerinden de yürütülebilir. Talebin taşınmaz malikince
onaylanmasını müteakip değerleme uzmanının taşınmaz bilgilerine ulaşımına izin verilir.
(2) Banka/finans kurumlarının değerleme uzmanları üzerinden yapmış oldukları taşınmaz değerleme taleplerinde Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesinde öngörülen ilginin
var olduğu kabul edildiğinden, TAKPAS servisi veya arayüzleri üzerinden verilen değerleme
onaylarında ayrıca taşınmaz sahibinin onayı aranmaz. Talepte birinci fıkrada belirtilen usullerle
yetki veya onay işleminin gerçekleştirilememesine ilişkin olarak Genel Müdürlükçe yapılacak
denetimlerde işlem ve sorgu kontrolünün yapılabilmesini temin edecek ve ilgisini ortaya koyacak şekilde açıklama girilmesi zorunludur.
(3) TAKPAS arayüzleri üzerinden yetki veya onay vermesi mümkün olmayan taşınmaz
sahiplerinin taşınmazlarına yönelik değerleme taleplerine yönelik değerleme onayı Genel Müdürlükçe verilir. TAKPAS arayüzleri üzerinden yetki veya onay vermesi mümkün olmayan taşınmaz sahiplerini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.
Harita verilerine erişim
MADDE 15- (1) Harita verileri, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7155 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu
Yönetmeliği ile 5/7/1994 tarihli ve 94/5856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği esaslarına göre TAKPAS üzerinden paylaşılabilir.
Kadastral verilere erişim
MADDE 16- (1) Kimliksizleştirilen taşınmazı tanımlayıcı bilgiler, yer kontrol noktaları
ve detay koordinatlar TAKPAS üzerinden protokol düzenlenen alıcı ile paylaşılabilir.
Tapu tahrir defterlerine erişim
MADDE 17- (1) Tapu tahrir defterlerine ait kayıtlar elektronik ortamda TAKPAS üzerinden protokol düzenlenen alıcı ile paylaşılabilir.
Yabancı uyruklu kişiler ve yabancı sermayeli şirketlerin verilerine erişim
MADDE 18- (1) Yabancı uyruklu kişilerin ve yabancı sermayeli şirketlerin verilerinin
paylaşılmasında bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar geçerlidir. Yabancı uyruklu kişilere
ilişkin sorgulama kriterleri protokollerde ayrıca belirlenebilir.
Veriye diğer erişim hallerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 19- (1) Protokol yapılmayan kişi ve kurumlar TAKPAS internet servislerinden
yararlanamaz. Bu kişi ve kurumlar tapu ve kadastro verilerine yönelik sorgulama taleplerini
taşınmaz kaydının bulunduğu tapu veya kadastro müdürlüklerine yazılı olarak iletirler. Taleplerin, yürürlükteki mevzuat kapsamında uygun olduğu değerlendirildiğinde bilgi ve belge örnekleri verilir.
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(2) Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili
Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki
alanı dışındaki tapu işlemleri hariç olmak üzere tapu siciline yönelik tescil, şerh, beyan, terkin
ve TAKPAS’ta yer almayan veri talepleri ile uyumsuz kayıt iddialarına ilişkin taleplerin asli
sicillerinin bulunduğu tapu müdürlüklerine yapılması gerekir. Söz konusu taleplerde taşınmazın
tanımlayıcı bilgilerinin bildirilmesi zorunludur. Bunun dışındaki talepler karşılanmaz.
(3) Taşınmaz malikleri ve taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar ile 4721 sayılı Kanunun
1020 nci maddesi uyarınca ilgisini inanılır kılanlar; kayıtların tutulduğu ilgili birimlerden yazılı
olarak talepte bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerini edinebilir.
(4) TAKPAS’tan herhangi bir nedenle uzun süreli olarak veri alınamaması halinde de
birinci fıkra hükümleri uygulanır.
(5) Bu madde kapsamında verilerin doküman olarak paylaşılması da bu Yönetmeliğin
38 inci maddesi hükümlerine tabidir.
(6) İlgililerince sorgulama sonucunu gösterir belge/tapu kayıt örneğinin istenilmesi durumunda ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince kayıt ve belge örneği verilmesine ilişkin harç tahsil edilir.
(7) Tapu kadastro verileri, çevrimdışı olarak taşınabilir bellek, CD, DVD ve benzeri
ortamlarda paylaşılamaz. Protokol yapılmış alıcı ve alt kullanıcılarının da çevrimdışı veri talepleri karşılanmaz.
(8) Kanunlardaki özel hükümler ile afet ve benzeri durumlara ilişkin zorunlu haller saklıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kişisel Verilerin Gizlenmesi, Tapu ve Kadastro Verisinin Düzeltilmesi, Tapu ve Kadastro
Verisinin İmha Edilmesi
Kişisel verilerin gizlenmesi
MADDE 20- (1) Hakkında gizlilik kararı verilen kişilere ait verilerin gizlenmesi için
yargı makamları tarafından gönderilen müzekkerenin gereği Genel Müdürlük tarafından yerine
getirilir. Gizlilik kararlarının sadece görevi gereği bilmesi gereken kişiler tarafından bilinmesini
sağlamak üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınır.
Tapu ve kadastro verisinin düzeltilmesi
MADDE 21- (1) Tapu ve kadastro verisinin paylaşımında, paylaşılan taraflarca veride
herhangi bir hata bulunduğunun bildirilmesi halinde, bu husus ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerine bildirilir ve varsa hatanın mevzuat dâhilinde ivedilikle giderilmesi sağlanır.
Tapu ve kadastro verisinin imha edilmesi
MADDE 22- (1) Tapu ve kadastro verisinin, kullanım amacının sona ermesini takiben
imhası, alıcının sorumluluğundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Veri Güvenliği
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler
MADDE 23- (1) 6698 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan veri güvenliğine
ilişkin yükümlülüklere riayet edilir. Teknik ve idari tedbirlerin alınmasında, Kişisel Verileri
Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi esas alınır.
(2) Genel Müdürlük, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini
önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini alır
ve kurum ve kişi kullanıcılarının da bu tedbirleri almasını takip eder ve denetler.
(3) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
hâlinde veri sorumlusu tarafından ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna yapılacak bildirimde 6698 sayılı Kanun hükümleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bu hususa ilişkin
düzenleyici işlemleri esas alınır.
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Bilgi güvenliği
MADDE 24- (1) Genel Müdürlük merkez birimleri ve taşra teşkilatında yürütülen bilgi
güvenliği süreçleri, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir.
Yedekleme
MADDE 25- (1) Sistemde oluşabilecek veri kayıplarının önlenmesi için, Genel Müdürlüğün belirleyeceği aralıklarla verilerin yedeklenmesi sağlanır.
Donanım güvenliği
MADDE 26- (1) Sistemin bulunacağı yerdeki donanımın sahip olması gereken güvenlik
ihtiyaçlarının tespit edilmesi, sistem odasına veya sistem konsollarına erişimde yetkisiz erişimin
engellenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması hususunda Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler
alınır.
Yeterli önlemler
MADDE 27- (1) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca, 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
yapılan düzenlemelerde yer alan önlemlere riayet edilir.
ALTINCI BÖLÜM
İzleme, Denetim, İhlal ve Yaptırımlar
Alıcının işlemlerinin izlenmesi
MADDE 28- (1) Alıcı, 6698 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslara uymakla ve bu
esaslar dâhilinde alt kullanıcıların yaptığı işlemleri izlemekle yükümlüdür.
(2) Genel Müdürlük, alıcının iş ve işlemlerine ilişkin tüm bilgileri izler ve değerlendirir.
Geri izleme bilgilerinin oluşturulması
MADDE 29- (1) Genel Müdürlük, alıcının TAKPAS’tan yaptığı her türlü işlemin tarihi,
saati ve internet servis adına ilişkin kayıtları geri izleme bilgisi olarak tutar.
(2) Alıcı, TAKPAS’tan yapılan her türlü işlemin tarihi, saati, internet servis adına ilişkin
kayıtları alt kullanıcı düzeyinde geri izleme bilgisi olarak tutar.
(3) Genel Müdürlük ve alıcı geri izleme bilgisini, sorgulanan kişi ve sorgu sonucundan
etkilenen diğer kişilerin de kimlik numarasını içerecek şekilde tutar. Bu bilgiler, sadece mahkeme veya savcılık taleplerinin yerine getirilmesi için gönderilir.
(4) Genel Müdürlük ile alıcının geri izleme bilgilerinde tutarsızlık olması halinde Genel
Müdürlük kayıtları esas alınır.
(5) Genel Müdürlük ve alıcı, değiştirilmesini engelleyerek ve yetkisiz erişime karşı koruyarak, geri izleme bilgilerini sekiz yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda geri izleme bilgileri,
28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi,
Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında silinir veya yok edilir.
Denetim
MADDE 30- (1) Genel Müdürlükle protokol yapan alıcı, gerekli görüldüğünde mevzuatla kendisine denetim yetkisi ve görevi verilmiş kurum ve kuruluşlar ile Genel Müdürlük
veya Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kuruluşlar tarafından denetlenir.
(2) Denetleme sırasında, alıcı tarafından her türlü bilgi, belge, kayıt ve veri taleplerinin
karşılanması ve sistemin incelemeye açılması zorunludur.
(3) Denetleme sonucuna göre usulsüzlük tespiti halinde, 6698 sayılı Kanun kapsamında
gerekli işlemler yapılır ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca gerekli
işlemler başlatılır.
Veri paylaşımı ilkelerinin ihlali ve hukuki sorumluluk
MADDE 31- (1) Alıcı, kişisel veri ihlali olması durumunda 6698 sayılı Kanun ve ilgili
mevzuata uygun yöntemlerle gecikmeksizin ve en kısa sürede Kişisel Veri Koruma Kuruluna,
Genel Müdürlüğe ve kişisel verisi ihlal edilen kişiye bildirimde bulunur.
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(2) Erişilen ve paylaşılan veriler; Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadıkça, tarafların
kendi görev ve faaliyet alanı kapsamında gerçekleştirecekleri işlemler haricinde başka kurum,
kuruluş ve diğer kişilere kullandırılamaz ve yayınlanamaz.
(3) TAKPAS’taki verilere erişimde kısıtlama yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması halinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere,
sisteme erişim derhal durdurulur.
(4) Protokol hükümleri yerine getirilmediği takdirde alıcının TAKPAS’tan faydalanması
geçici olarak askıya alınır. Alıcının her türlü idari ve teknik tedbirleri alması ve bu tedbirlerin
Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde TAKPAS’a yeniden erişimi sağlanır. Alıcı tarafından taahhüt edilen idari ve teknik güvenlik tedbirlerinin yerine getirilemediğinin Genel Müdürlükçe tespit edilmesi halinde TAKPAS kullanıma kapatılır ve protokol tek taraflı olarak feshedilir.
(5) TAKPAS’tan elde edilen verilerin ilgili mevzuat, protokol veya elektronik kabul
beyanında yer alan hükümlere aykırı olarak kullanılması, hizmetten yararlanan kişi ve kurumların kendi sistem yazılımlarından kaynaklanan hatalı sorgulamaları ve güvenlik açıkları gibi
sebeplerle verilerin yetkisiz kişilerce elde edilmesi ve kullanılmasından doğan her türlü hukuki,
idari, mali ve cezai sorumluluk hizmetten yararlanan kişi ve kurumlara, alt kullanıcılarına
ve/veya veriyi kullananlara aittir. TAKPAS’ın her aşamasında yer alan yetkili ve görevliler
protokolde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, kişilerin görevlerinden
ayrılmalarından sonra da devam eder.
Yaptırım
MADDE 32- (1) Kişisel verilerin korunması hususu ile ilgili hükümlere aykırı hareket
edenler hakkında kabahatler bakımından, 6698 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinin
uygulanmasını teminen durum Kurula bildirilir.
(2) Kurum tarafından kendilerine erişim yetkisi verilen kişilerden, kişisel verileri değiştiren veya bütünlüğünü bozanlar hakkında 5237 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca
suç duyurusunda bulunulur.
(3) Bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri için bağlı oldukları
disiplin amirliğine bildirim yapılır ve varsa yetkileri iptal edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Veri Paylaşım Komisyonları
Veri Paylaşımı Üst Komisyonunun oluşumu, toplanması ve karar alınması
MADDE 33- (1) Merkezi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımına ilişkin talepleri
değerlendirerek veri paylaşımından yararlanacakları belirlemek, paylaşımın kapsamı ve hangi
yöntemle yapılacağına karar vermek üzere Genel Müdürlük bünyesinde Veri Paylaşımı Üst
Komisyonu oluşturulur.
(2) Veri Paylaşımı Üst Komisyonu; Genel Müdürün veya Bilgi Teknolojileri Dairesi
Başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı,
I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Arşiv Dairesi Başkanı, Bilgi Teknolojileri
Dairesi Başkanı, Tapu Dairesi Başkanı, Kadastro Dairesi Başkanı, Yabancı İşler Dairesi Başkanı, Harita Dairesi Başkanı ile Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur. Komisyon, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.
(3) Komisyon; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk işgünü mutad olarak toplanır. Bunun haricinde de, başkanın talebi ve çağrısı üzerine Komisyon toplanabilir.
(4) Toplantıların gündemi, yeri ve saati Komisyon Başkanı tarafından belirlenir. Toplantıda görüşülecek konular ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeler Komisyon üyelerine en az bir
gün önce yazılı veya elektronik olarak iletilir.
(5) Komisyon gündemine, toplantı sırasında üyelerden herhangi birinin teklifi üzerine
madde eklenebilir.
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(6) Komisyon en az yedi üyenin katılımıyla toplanır. Komisyon kararları oy çokluğu
ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Komisyon Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
(7) Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararı imzalarlar. Muhalif görüş gerekçesi bir sonraki Komisyon toplantısına kadar karar dosyasına eklenmek üzere sekretaryaya
teslim edilir.
(8) Komisyon kararları, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. İmzaların
tamamlanması ve Genel Müdür onayını müteakiben karar yürürlüğe girer.
(9) Toplantılarda alınan kararlar her yıl birden başlanarak yıl sonuna kadar numaralandırılır.
(10) Gerekli görülen hallerde Komisyon Başkanının onayı ile toplantıya üyeler haricinde de oy hakkı olmaksızın katılım sağlanabilir.
(11) Komisyonun görevlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere
Veri Paylaşımı Alt Komisyonu oluşturulur. Her iki komisyonun sekretarya işlemleri, Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülür.
Veri Paylaşımı Üst Komisyonunun görevleri
MADDE 34- (1) Veri Paylaşımı Üst Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Veri paylaşım taleplerini karara bağlamak.
b) Alıcıyla, hangi verilerin paylaşılacağına karar vermek.
c) Toplu veri paylaşımı yapılabilecek kurumlara karar vermek.
ç) Benzer konulardaki veri paylaşımlarına ilişkin ilke kararları almak.
d) Veri paylaşımının kapsamını belirlemek ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermek.
e) Protokol iptali, feshi veya veri paylaşımının askıya alınmasına yönelik karar almak.
f) Protokol konusu ücretlendirmede çıkan ihtilafların çözümünde karar vermek.
Veri Paylaşımı Alt Komisyonunun oluşumu, toplanması ve karar alınması
MADDE 35- (1) Veri Paylaşımı Alt Komisyonu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının
koordinasyonu ve görevlendireceği (2) iki üyeden, yine aynı başkanlıkça belirlenecek, birisinin
başkanlığında; Tapu Dairesi Başkanlığından (1) bir, Kadastro Dairesi Başkanlığından (1) bir,
Hukuk Müşavirliğinden (1) bir, Harita Dairesi Başkanlığından (1) bir, Arşiv Dairesi Başkanlığından (1) bir, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığından (1) bir, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığından (1) bir ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden (1) bir üyenin görevlendirilmesi ile toplam 10 asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Veri Paylaşımı Alt Komisyonunda temsil edilen
her başkanlıkça aynı sayıda yedek üye görevlendirilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca
görevlendirilecek üyelerden birinin Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunda görevli olması zorunludur. Mali Hizmetler Uzmanı için belirlenecek yedek üyenin de aynı kadroda olması gerekir.
(2) Diğer başkanlıklar ilgisi halinde Veri Paylaşımı Alt Komisyonu başkanının daveti
üzerine komisyonda temsil edilir.
(3) Veri Paylaşımı Alt Komisyonu, Başkanının uygun göreceği zamanlarda en az altı
üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Veri Paylaşımı Alt
Komisyonu Başkanının yazılı daveti üzerine komisyonda temsil edilen Başkanlıkların da oy
hakkı vardır.
(4) Koordinasyon birimleri tarafından tüm alt detayları ile hazırlanan taleplerin gündeme alınıp alınmayacağına dair hazırlanan konu başlıklarını, gündeme alınması için Komisyon
Başkanlığına sunmak ve toplantı tarihi ve yeri ile ilgili süreçleri takip etmek görevi Komisyon
Sekretaryasına aittir.
Veri Paylaşımı Alt Komisyonunun görevleri
MADDE 36- (1) Veri Paylaşımı Alt Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Veri paylaşım talepleri için Veri Paylaşımı Üst Komisyona görüş bildirmek.
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b) Protokol ve güvenlik taahhütnamesi metinlerini ve eklerini düzenlemek ve hazırlamak, gerektiğinde madde eklemek ya da çıkarmak suretiyle Veri Paylaşımı Üst Komisyonunun
onayına sunmak.
c) Veri Paylaşımı Üst Komisyonunun talep ettiği konularda rapor hazırlamak, gerektiğinde sunum yapmak.
ç) Komisyon sekretaryasınca gündeme alınan konular hakkında görüş bildirmek.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim
MADDE 37- (1) Alt kullanıcılara, ihtiyaç duyulması halinde veri paylaşımına yönelik
kullanılan uygulamalar ile ilgili eğitim Genel Müdürlük tarafından verilir.
Ücretlendirme
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak hizmetler 8/1/2002 tarihli ve
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca döner sermaye hizmet bedeline tabidir.
(2) Döner sermaye hizmet bedeli, Genel Müdürlük döner sermaye tarife cetveli kapsamında belirlenir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak hizmetlerin karşılığında ödenecek döner sermaye hizmet bedelinin ödeme usul ve esasları protokol ile belirlenir.
(4) Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.
Düzenleme yetkisi
MADDE 39- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini
sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
(2) 4721 sayılı Kanun, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca;
mevzuatta yapılan düzenlemeler ve hizmet gereği duyulacak ihtiyaçlar çerçevesinde TAKPAS
üzerinden paylaşılacak verileri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. TAKPAS’ın kullanılması için alıcıyla bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Tip Protokol yapılır.
Tapu sicil ve TAKPAS uyumlaştırılması
MADDE 40- (1) Elektronik sicile geçilen işlemler haricinde veri paylaşımı sicil tutma
faaliyeti olarak değerlendirilmez. TAKPAS’taki bilgiler ile sicildeki bilgiler arasında ihtilaf olması halinde tapu sicil bilgileri esastır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41- (1) 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu
ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Protokollerin uyumlaştırılması
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut protokollerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin
olması halinde bu Yönetmelik hükümleri geçerli olup mevcut protokoller bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.
Yürürlük
MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev
yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine
göre görev yapan personel hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları
Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı
cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli
Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6306
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Karar No : 2022/374
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6403

—— • ——
Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:

6415

—— • ——
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından:

6443

—— • ——
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6459
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
11 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Diyarbakır İrtibat Büro Müdürlüğünden:
T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Diyarbakır Orduevi
Müdürlüğü ihtiyacı 11 kalem Tekstil Malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen
şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Diyarbakır İrtibat Büro
Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki
zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN
YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi
ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 20.06.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Diyarbakır İrtibat Büro
Müdürlüğümüzde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir.
5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
Talep Takip No: BS4MDEN393
6506/1-1
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KÜÇÜK ALAN MADEN SAHALARI MÜCAVİRİNDEKİ RUHSAT SAHİPLERİ
ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
6592 sayılı Kanun’la Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası hükmü gereğince, ruhsat sahaları
arasında kalan Ankara ili, ER:3423863 (II. Grup) ve Eskişehir ili, ER:1068505 (IV. Grup) sayılı
küçük alan maden sahaları, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden Kanunu’nun 30 uncu
maddesine göre ihale edilecektir.
1- Küçük alan olarak belirlenen sahanın ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat
bilgileri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alana
mücavir ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on
beş gün önceden ilan edilecektir.
2- Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı 27.06.2022 tarih ve 09:0009:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü; Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe
Yenimahalle/ANKARA adresindeki Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale
Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır.
3- Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin
yazılması gerekmektedir.
4- İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az
olamaz. İhale teminat miktarının her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir.
5- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi
halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır.
d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi
halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre
içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir.
f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilecektir.
6- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların,
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım,
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları
gerekmektedir.
6500/1-1
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STATOR VE ROTOR SİLİSLİ SAC PAKETİ İMALATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Stator ve rotor silisli sac paketi imalatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin
(g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak
Sokak No:2 67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası
: 0372 259 47 79 – 0372 259 19 00
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği
ve Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi
Bülent
Ecevit
Cad.
No:125
ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin verileceği yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.
No:125 ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin
a) Dosya No
: 2224069
b) IKN
: 2022/560374
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: Mal alımı – Stator ve Rotor Silisli Sac Paketi
İmalatı - 4 Kalem
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı / Merkez - Zonguldak
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından
yüklenicinin kendisine veya tebligat için
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır.
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi
: İşe başlanmasını müteakip 100 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat
Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
b) Tarih ve saati
: 04.07.2022 Pazartesi günü saat: 15:00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
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4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir.
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
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edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, aynı güçteki motor stator ve rotor sac
paketleri için toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İhale konusu işe ilişkin aynı güçteki motora ait
stator ve rotor sac paketlerine ait kısmı teklif kabul edilmeyecektir.
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir.
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı
Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale
(son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından
yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması
zorunludur. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
6462/1-1

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

SONDAJ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g)
bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak
Sokak No:2 67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası
0372259 47 88 - 03722591900
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği
ve Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi
Bülent
Ecevit
Cad.
No:125
ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin verileceği yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.
No:125 ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: zekai.kayik@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin
a) Dosya No
: 2222067
b) IKN
: 2022 / 559860
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: Mal alımı-Sondaj yedekleri - 9 kalem
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği
Ambarı/Zonguldak
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden
itibaren teslim süreleri başlayacaktır.
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi
: İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
b) Tarih ve saati
: 04.07.2022 Pazartesi günü saat : 15:00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
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4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6 . İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası
çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz
alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.
8- Bu ihalede kısmi teklif verilecektir.
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
12- Fiyat avantajı uygulanması : Fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
6412/1-1
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası
: 0372259 47 97 - 03722591900
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği
ve Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin verileceği yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.
No: 125 ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: hasan.gumus@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin
a) Dosya No
: 2231205
b) İKN
: 2022 / 556691
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: Mal alımı - 13 Kalem
ç) Teslim Yeri /
İşin Yapılacağı Yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği
Ambarları Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.
No:125 ZONGULDAK
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden
itibaren teslim süreleri başlayacaktır.
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim
gününde teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 / ZONGULDAK
b) Tarih ve saati
: 28.06.2022- 15:00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
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4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tastiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1)Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Firmalar teklifleri ile birlikte 1’er adet numune ve malzemelere ait 2016/425 (EU)
KKD Yönetmeliğine göre AT Tip İnceleme Sertifikaları ile malzemelerin teknik özelliklerini
gösteren Türkçe katalogları vereceklerdir. Ayrıca teklif edilen malzemelere ait Teknik Bilgi
Sayfasını kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir.
6.2. İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik
şartname çerçevesinde bir adet alternatif teklif verebileceklerdir.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif
verilmeyecektir
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz
12- Fiyat avantajı uygulanması: Fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
6362/1-1
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GELİK 75. YIL KUYUSU KAFES VİNCİ MODERNİZASYONU İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Gelik 75. Yıl Kuyusu Kafes Vinci Modernizasyonu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090 Merkez/Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası
: 03722594783 - 03722531273
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği
ve Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa
Mahallesi
Bülent
Ecevit
Cad.
No:125
Merkez/Zonguldak
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat
Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin verileceği yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma
Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.
No:125 Merkez/Zonguldak
e) Elektronik Posta Adresi
: devrim.utangac@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın
a) Dosya No
: 2243008
b) İKN
: 2022/534985
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: 1 kalem (1 takım)
ç) Teslim Yeri
: Yerli istekliler için: Malın teslim edilme yeri
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Gelik
İşletme Müdürlüğü 75. Yıl Kuyusu sahasıdır.
Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilecek olan
sipariş şartlarına bağlı olarak uluslararası teslim
şekillerinin öngördüğü teslim yeri.
d) İşe Başlama Tarihi
: Yerli yükleniciler için; Sözleşmenin imzalandığının
idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat
için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama
talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri
başlayacaktır.
Yabancı yükleniciler için; Sözleşmenin taraflarca
imzalanmasını
müteakip
teslim
süreleri
başlayacaktır.
e) Teslim Tarihi
: İşin süresi 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarih ve saati
25.07.2022 Pazartesi günü, saat:15:00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
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4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya İdari
Şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.9. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195
inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu
ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1. Sürücü ve PLC üniteleri Siemens, ABB veya dengi markalar olarak teklif edilecektir.
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5.2. Teknik şartnamede tanımlanan, standart olarak teklife dahil olan ve ayrıca sistemin
işletmeye alınabilmesi için gerekli tüm yerüstü - yeraltı ekipmanları oluşturan bileşenlerin
fiyatları ayrıntılı olarak belirtilecektir. Bu bilgiler Teknik Şartnamede yer alan formatta
listelenecektir.
5.3. Tekliflerde, Gelik 75. Yıl Cumhuriyet Kuyu' nda kullanılacak ve 5.2 maddesi gereği
listelenen her kalem malzemenin markası, modeli, üreticisi, orijini, ürün belge/sertifika no' ları
belirtilecektir. Bu bilgiler Teknik Şartnamede yer alan formatta listelenecektir.
5.4. Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının
standart ve en son seri imalatından olacaktır.
5.5. Satın alınacak teçhizatların aynı fonksiyona sahip bütün parçaları ve yardımcı
üniteleri eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır.
5.6. Teklif edilecek tüm yeraltı üniteleri için; Grup-l gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu
gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından
tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip
İncelemesi), AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle
birlikte verilecektir.
5.7. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa;
ATEX sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir
kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika
düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun,
düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren
ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu
ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir.
5.8. Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari
Şartnamenin 7.4.1. maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde
düzenlenmiş olması halinde, İdari Şartname 7.7.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi
sunulacaktır. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.7.4 maddesine uygun
olarak sunulacaktır.
5.9. Yeraltında kullanılacak MGM standardındaki kablolar liste halinde firma teklifinde
belirtilecektir. Kablolar Kurumumuzca temin edileceğinden teklif bedeline dahil edilmeyecek ve
sözleşmeyi müteakip 4 ay içerisinde Kurumumuzca hazır edilecektir.
5.10. GRUP-I metan içeren madenlerde kullanıma uygun ATEX sertifikalı kablo ek
malzemeleri (buat, vb.) teklife dahil olacaktır.
5.11. Tüm malzemeler her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici kabul
tarihinden itibaren en az 2 (İki) yıl süre ile garantili olacaktır.
5.12. Garanti süresinden sonraki destek, Yüklenici firmaca eğitilmiş TTK personelince
yürütülecektir. Ayrıca, garanti süresi sonunda oluşabilecek arızalar için (modem ile uzaktan
destek, günlük servis ücreti, periyodik bakım anlaşması vb. gibi) diğer destek koşulları teklifte
açıklanacaktır.
5.13. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi
standart dokümanlarla ve devre şemaları ile teyit edilecektir.
5.14. Sistemin kurulumu ve çalışması için gerekebilecek her türlü donanım, yazılım
(ihtiyaç halinde başka bir bilgisayara kurulmak üzere kurulum dosyaları ile birlikte), yazılım
lisansları, bağlantı elemanı vs. ekipman Yüklenici tarafından sağlanacak ve teklif fiyatına dahil
olacaktır.
5.15. Kuyu vinci kontrol ve sinyalizasyon sistemi montajının tamamlanması ve devreye
alınması ile modernizasyonun TAS, WUG ve benzeri Avrupa Madencilik Standartlarına uygun
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olarak gerçekleştirildiği Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş veya imalatçı ülke kamu
(devlet) otoritesi tarafından sertifikalandırılacaktır. Sertifikalandırma işlemi bizzat Gelik 75. Yıl
Cumhuriyet Kuyusu' na gelinip sistem yerinde görülerek yapılacaktır. Sertifika teslimatla birlikte
Yüklenici firma tarafından sunulacaktır. Teklifte, sertifika hakkında bilgi verilecektir.
5.16. Firmalar teklifleri ile birlikte yapılacak işler ve sistemin teslim süresini içeren
termin planı verecektir. Tüm teçhizatın teslim süresi 300 takvim gününü aşmayacak şekilde
terminde belirtilecektir.
5.17. İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri
tamamlanmış olması koşuluyla teklif edilen bedelin en az %15’i tutarında ihale konusu iş veya
benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge teklifle birlikte verilecektir.
6- İdari Şartnamenin 7. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin
değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.
7- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
7.1. Maden kuyuları için elektronik kontrol sistemi modernizasyonu.
8- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır. Fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar:
8.1. İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini
gösteren belgedeki belge tutarı.
9- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.
10- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.
11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
12- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Yüklenici; teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu sözleşme ve şartnamelere
uymayan eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları bedelsiz ve CIF esasına göre idarece
yapılacak gümrük vergisi, KDV vs. ve tüm masraflar kendisi tarafından ödenmek kaydıyla
sağlam ve doğruları ile idarenin talimatına istinaden en geç 1 ay içerisinde değiştirmek veya
düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin
hükümleri uygulanır.
İlan olunur.
6363/1-1
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44 KALEM MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası

: 2022/555679

İşin Adı

: 2. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğüne Muhtelif
Elektrifikasyon Bakım Şefliklerinde Kullanılmak Üzere
44 Kalem Malzeme Alım İşi

İhale Türü - Usulü

: Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1- İdarenin
a) Adresi

: Anadolu Bulvarı üzeri

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 8741-520 8781 - 312 520 8949
c) Elektronik Posta Adresi

: 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 44 KALEM MALZEME ALIM İŞİ

b) Teslim [Yeri / Yerleri]

: TCDD 2. Bölge Bakım Servis Müdürlüğü EST Malzeme
Deposu

c) Teslim [Tarihi / Tarihleri]

: Sözleşme imzalanmasına müteakip 120 (yüzyirmi)
takvim günü içerisinde malzemeler 2. Bölge EST
Malzeme Deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı Yer

: TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve

b) Tarihi ve Saati

: 22.06.2022 - 10:00

Hizmet Alım İhale Komisyonu
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.
- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosuna 22.06.2022 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
- 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 750,00 TL bedelle temin edilebilir.
- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
6309/1-1
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—— • ——
TÜBİTAK TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN “SARS-COV-2 VİRÜSÜNE KARŞI
KORUYUCU PASTİL/ÇİĞNEME TABLETİ” TEKNOLOJİSİNİN
TRANSFERİNE DAİR İNHİSARİ LİSANS
İHALESİ YAPILACAKTIR
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK tarafından geliştirilen “SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Koruyucu
Pastil/Çiğneme Tableti” Teknolojisinin Transferi 7 (yedi) yıl süre ile lisanslanması TÜBİTAK
Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre “Pazarlık Usulü”
ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1- İdarenin
: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
a) Adresi
: Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere,06680 Çankaya /
ANKARA
b) Telefon
: 0312 298 14 62 / 0312 298 14 55
c) Elektronik posta adresi : ibrahim.cinarer@tubitak.gov.tr
sait.altinkanat@tubitak.gov.tr
2- İhale konusu işe ait bilgiler
a) Niteliği, türü ve miktarı : TR 2022/000292 numaralı ve "SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı
Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti Üretimi" buluş başlıklı ulusal patent başvurusu, söz konusu
ulusal patent başvurusunun rüçhan hakkından yararlanarak yapılması muhtemel ulusal ve
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uluslararası patent başvuruları ve bu kapsamda edinilen yapma bilgisi (know-how) statüsündeki
teknolojinin transferidir. Teknoloji transfer bedeli olarak en az 600.000,00 TL (altıyüzbin Türk
Lirası) peşinat alınması şartı ile ihale yapılması, ihaleyi kazanan firmaya 7 (yedi) yıl süreyle
lisans alanın istediği ülkelerde belirtilen usul, şart ve kapsamda inhisari lisans verilmesi, lisans
alan firmaya "SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti" teknolojisi lisans
sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) logosunun ürünlerin
etiketleri/ambalajları ile diğer tanıtım aktivitelerinde kullanım hakkının bedelsiz olarak basit
lisans yoluyla tesisidir.
b) Tahmini Bedel: 600.000,00 TL (AltıyüzbinTürkLirası)
c) Geçici Teminat Bedeli: Tahmini bedelin % 3 (yüzdeüç)’ünden az olmamak ve
31.08.2022 tarihinden önce olmamak üzere sunulacaktır. Teminat mektupları dışındaki teminatlar,
TÜBİTAK Başkanlık Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü hesabına (IBAN: T.C. Ziraat
Bankası, TR15 0001 0017 4506 0280 7250 33) yatırılabilir.
d) Royalti Ödemesi: Lisans alan, sözleşme süresi boyunca gerçekleştirdiği her bir ürünün
satış/temin/kurulumu için ürün satış fiyatının %1,5’ine (yüzdebirvirgülbeş) denk gelen tutarı
lisans sözleşmesinde belirtilen şekilde TÜBİTAK’a ödeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Atatürk Bulvarı
No: 221, -Satınalma Müdürlüğü– Kavaklıdere Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.06.2022 - 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl
içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekâletname.
4.3. Standart Formlar: Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, iş
ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, geçici teminat mektubu ve kesin teminat
mektubu.
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü Kavaklıdere
Çankaya/ANKARA adresinde bedelsiz görülebilir ve 100,00 TL (YüzTürkLirası) TÜBİTAK
Başkanlık Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü hesabına (IBAN: T.C. Ziraat Bankası, TR15
0001 0017 4506 0280 7250 33) havale/eft yapılmak suretiyle satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü,
Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - Altmış (rakam ve yazıyla)
takvim günüdür.
9- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedelinin % 6 (yüzdealtı)’sı oranında kesin
teminat alınacaktır. Birden fazla isteklinin ortak olarak teklif vermesi halinde kesin teminat
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
6461/1-1
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64 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
S.S. Gölhisar 15 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan S.S. Gölhisar 15 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait
1. Etap 64 adet işyeri 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

: Çeşme

Mahallesi

Eski

Karakol

Sok.

No:8

Gölhisar/BURDUR
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 64 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer

: Gölhisar/BURDUR

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin süresi

: 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 66.930.000 TL
f) Geçici Teminatı

:

2.007.900 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 Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati

: 07/07/2022 - 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 veya 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; her türlü bina 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 veya Mimar 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
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 S.S.
Gölhisar 15 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çeşme Mahallesi Eski Karakol
Sok. No:8 Gölhisar/BURDUR adreslerinde görülebilir veya 1000 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.
6472/2-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Adana İli Çukurova Belediye Başkanlığından:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.
Geçici
Muhammen
İhale
Mahalle Ada Parsel Alan (m²)
Teminat
İmarı
Bedel (TL)
Tarih/Saat
(TL)
E=0.40
yoğunluklu
Taks=0,20 ayrık 08.06.2022/
Kurttepe 8284
1 10.013,00 25.032.500,00 750.975,00
16:20
yapı nizamlı 2
katlı konut alanı
max=6,50
2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak
ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.
4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.
5- İsteklilerden istenen belgeler;
a) Teklif mektubu
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
d) Gerçek kişiler için adli sicil belgesi
e) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)
f) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin
adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter
tasdikli vekâletname,
g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge
ve imza sirküleri
h) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.
ı) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.
6- Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından
onaylanacak ya da iptal edilecektir.
8- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan
% 6 kesin teminat bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır.
9- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi
ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10- Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale
bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya hesap numarasına yatırıldıktan sonra
gerçekleşecektir. İdare taşınmaz üzerindeki takyidatları 1 (bir) yıl içerisinde kaldırma
yükümlülüğünü yerine getiremediği takdirde alıcının Belediye’ye ödenen taşınmaz ihale bedeli
yasal faizi ile birlikte alıcıya ödenecektir.
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11- Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu'nun 17. maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu
satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.
12- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin ödenmediği takdirde
ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.
13- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
14- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri
uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
15- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun
olarak hazırlayacakları ihale zarfını 08.06.2022 Çarşamba günü saat 15.30’e kadar Yazı İşleri ve
Kararlar Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
16- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
17- Basılı evrak bedeli KDV dahil 500 TL ( beşyüz Türk Lirası) dir.
İletişim : Çukurova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü 0 (322) 239 64 64 – Dahili
(1124 -1126)
5800/1-1

—— • ——

270x525x295 mm OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 75.000 adet 270x525x295 mm Oluklu Mukavva Kutu
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.06.2022 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İhale kısmi teklife kapalıdır.
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
6401/1-1
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Antalya İli Alanya Belediye Başkanlığından:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya (sınırlı
ayni hak tesisi) verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık
Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2- Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale
saatleri tablodadır.
S.
No

Taş.
m²’si

İhaleye Konu
Taşınmazın Adresi

Kira
Süresi
(Yıl)

1

75,43
ha

Asmaca Mahallesi
Alanya Şehir Ormanı D
Tipi Mesire Alanı
(Macera Parkı)

10

Toplam
Geçici
Cayma
İhale
Yıllık Kira
Kira Bedeli
Teminat ₺ Tazminatı ₺ Saati
Bedeli ₺
₺

1.000.000-

10.000.000300.000+KDV

1.000.000- 11:00

3- İhale 30/06/2022 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
4.1- Gerçek Kişilerden:
a) Nüfus cüzdanı sureti,
b) İkametgâh İlmühaberi,
c) Geçici ve Cayma Tazminatı
d) Sabıka Kaydı,
e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin
vekâletnamesi,
f) İmza Sirküsü,
g) Oda Kaydı,
h) Vergi Kaydı,
ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan
Borcu Yoktur yazısı.
i) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dokümanının) satış bedelinin
ödenmesine müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”
4.2- Tüzel Kişilerden:
a) Yetki Belgesini
b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi)
c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini
d) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin
vekâletnamesini
e) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı
f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu
şekilde olacak) tasdikli olarak,
g) Yetkilinin İmza Sirküsü,
h) Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını,
ı) Oda kaydı,
j) Vergi kaydı,
k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan
Borcu Yoktur yazısı.
l) Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dokümanının) satış bedelinin
ödenmesine müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”
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4.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak Gerçek veya Tüzel kişilerin
Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Kaydı istenmez
5- Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve
istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin
imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7- İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen evrakları
29.06.2022 günü Saat: 16.00' ya kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim
edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00.₺ -(KDV dâhil)’dir.
8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İlan olunur.
6374/1-1

—— • ——

395x349x211,5 mm WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA KUTU
SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 500.000 adet 395x349x211,5 mm Wrap Around Oluklu
Mukavva Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.06.2022 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İhale kısmi teklife kapalıdır.
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
6400/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
Kaletepe Mahallesi Şehit Hakkı Sözer Caddesi, 60459/1 ve 64878/2 ada parseller
arasındaki yol kesiminin genişletilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İlan Panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
6438/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6485/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6551/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6517/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6546/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6547/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6548/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6549/1-1

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6527/1-1
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek
2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 61 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
İLAN
UNVAN

ADET

BAŞVURU

CİNSİYET

ARANAN NİTELİKLER

KODU
Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans
programından mezun olmak, son başvuru tarihi
itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
Koruma ve
Güvenlik

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
12

KG01

Erkek

Görevlisi

Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları
taşımak, güvenlik görevini yapmaya engel olacak
sağlık sorunu bulunmamak, iç ve dış mekanlarda
vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak.
Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans
programından mezun olmak, son başvuru tarihi
itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Koruma ve
Güvenlik

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
3

KG02

Kadın

Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları
taşımak, güvenlik görevini yapmaya engel olacak

Görevlisi

sağlık sorunu bulunmamak, iç ve dış mekanlarda
vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak.
Destek
Personeli

Meslek Liselerinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
2

DP01

alanının Servis veya Mutfak dalından mezun
olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Sahne Işık ve Ses Teknolojileri ön lisans
programından mezun olmak ve alanında en az 1
yıl tecrübe sahibi olmak veya herhangi bir ön

Destek
Personeli

1

DP02

lisans programından mezun olup Seslendirme ve
Işıklandırma Sistemleri Kurulum Bakım
Onarımcısı sertifikasına veya Görüntü ve Ses
Sistemleri Elemanı sertifikasına sahip olmak ve
bu alanda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
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Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev

Destek
Personeli

5

DP03

Erkek

(Temizlik)

yapmaya engel herhangi bir hastalığı
bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35
yaşını doldurmamış olmak, hijyen sertifikasına
sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev

Destek
Personeli

4

DP04

Kadın

(Temizlik)

yapmaya engel herhangi bir hastalığı
bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35
yaşını doldurmamış olmak, hijyen sertifikasına
sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından

Destek

mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev

Personeli
(Bahçe

yapmaya engel herhangi bir hastalığı
3

DP05

Erkek

bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35

Bakımı ve

yaşını doldurmamış olmak, hijyen sertifikası ve

Temizlik)

en az 266 saatlik Bahçe Bakımı sertifikalarına
sahip olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme veya Kamu

Büro
Personeli

Yönetimi lisans programlarının birinden mezun
2

BP01

olmak, Bilgisayar İşletmenliği, İnsan Kaynakları
Yönetimi sertifikalarına sahip olmak ve bu
alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.
Maliye veya Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans

Büro
Personeli

4

BP02

programlarının birinden mezun olmak, en az 160
saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip
olmak.
Maliye veya Finans ve Bankacılık lisans

Büro
Personeli

2

BP03

programlarının birinden mezun olmak, en az 160
saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip
olmak.

Büro
Personeli
Büro
Personeli

Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından
1

BP04

mezun olmak, alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi
olmak.

2

BP05

Adalet ön lisans programından mezun olmak,
alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun

Büro
Personeli

olmak, Grafik Tasarımı ve Sosyal Medya
1

BP06

Uzmanlığı alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi
olmak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı
İHA-1 Ticari kullanım belgesine sahip olmak.
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Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

Büro
Personeli

1

BP07

Grafik ve Animasyon (en az 128 saat) ve
Fotoğraf Çekimi (en az 96 saat) kurs programı
sertifikalarına sahip olmak.

Büro
Personeli

Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans
2

BP08

programından mezun olmak, alanında en az 2 yıl
tecrübe sahibi olmak.
Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

Büro
Personeli

2

BP09

Bilgisayar İşletmenliği ve en az 500 saatlik
Bilgisayar Destekli Muhasebe sertifikalarına
sahip olmak.
Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

Büro
Personeli

3

BP10

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı ve en az 160
saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına
sahip olmak.
Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

Büro
Personeli

3

BP11

Bilgisayarla Daktilografi, Bilgisayar Bakım
Onarım ve en az 160 saatlik Bilgisayar
İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans

Büro
Personeli

2

BP12

programından mezun olmak, alanında en az 2 yıl
tecrübe sahibi olmak ve en az 160 saatlik
Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim
Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik
bölümü lisans programlarından ya da bunlara

Programcı

6

P001

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından
mezun olmak,
-Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders
aldığını belgelendirmek veya bu alanda sertifika
sahibi olmak,
-Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl
deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,
-JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript,
HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine
hakim ve deneyimli olmak,
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-Veri tabanı sistemleri ve SQL bilgisine sahip
olmak,
-Web servisleri, XML, SOAP, REST gibi
teknolojilere hakim olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde
puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce
dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer
ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış
olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin
eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili
ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla
geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas
alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında
İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden
lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde
lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana
dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce
dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların
İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul
edilir.

• Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
• İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
olması gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR
1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, 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.
3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
4) A) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
C) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
5) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
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BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı
Yücetepe Mahallesi 85. Cadde No: 8 06570 Çankaya/ANKARA
Başvuru Tarihleri:
Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.
Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz
doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/
personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı
belge)
7) İstenen unvana ait sertifika belgesi
8) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
9) Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden
en az (D) düzeyinde)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Adayların KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Gerçeğe aykırı
belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise
iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir.
Programcı pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla boş bulunan
sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından
yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava girecek aday listesi, sınavın şekli ve tarihi başvuru
bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde Üniversitemiz internet adresinden
(https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.
Diğer sözleşmeli pozisyonlar için atanmaya hak kazanan adayların listesi KPSS (B) grubu
puan sıralamasına göre belirlenerek başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü
içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır. Bu
ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin
sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu
olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.
Tel: 0312 546 03 06 - 0312 546 03 09 - 0312 546 03 17
6559/1-1
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve
ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS
puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVAN

ADET

KPSS PUAN
TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

Diğer Sağlık
Personeli
(Odyometri)

1

KPSSP93

-Yükseköğretim kurumlarının Odyometri bölümü ön lisans programından mezun
olmak

Laborant

2

KPSSP93

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
(Erkek)

4

KPSSP93

Destek
Personeli
(Temizlik
Görevlisi)

8

KPSSP94

Destek
Personeli
(Şoför)

2

KPSSP94

-Yükseköğretim kurumlarının Laborant bölümü ön lisans programından mezun
olmak
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri
puan almış olmak.
-Yükseköğretim kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik,
Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans
programlarının birinden ya da en az herhangi bir ön lisans programından mezun
olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
-Askerliğini yapmış olmak
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak.
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile
kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm
ise kilosu en fazla 70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak
kazanan adaylar bu durumu sağlık kurulu raporuyla belgelendireceklerdir.
2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri
puan almış olmak.
-Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi) mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak.
-Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin
yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda
çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri
puan almış olmak.
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak.
-Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (eski sürücü
belgesi olarak E sınıfı)
-Askerliğini yapmış olmak.
-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
-Üniversitemizin tüm birimlerinde (ilçeler ve hastaneler dahil) şoförlük görevinin
yanında evrak posta işleri, eşya taşıma, yükleme, teslimat vb. işlerde
görevlendirilecektir.
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ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
4- 657 sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak.)
6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.
7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi
isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde;
1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
6- 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.) .
*Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet
kabul edilecektir Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin
kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.
** e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim
tarihinden sonraki 7 (yedi) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi
içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde
yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları
tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama
için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip
edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybederler. 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.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
6364/1-1
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğinden:
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli
Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.
2022/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri
* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri

:

20 - 29 Ağustos 2022

:

13 Haziran - 4 Temmuz 2022

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri
: 27 Haziran - 18 Temmuz 2022
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 4 Temmuz 2022 tarihi itibariyle sınava
katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.
Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden
alınacaktır.
▪ İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu
belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile
Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
▪ Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS
üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.
İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son
başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile “Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj
Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı - Ankara” adresine
göndermeleri gerekmektedir.
Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59'a kadar TEOS üzerinden
sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava
alınmayacaktır.
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:
Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4’üncü maddesindeki genel ve 9’ uncu maddedeki
özel şartları taşımaları yanında 45’ inci madde ve 48’ inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e)
bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;
▪ İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
▪ Finansal Yönetim,
▪ Yönetim Muhasebesi,
▪ Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
▪ Revizyon,
▪ Vergi Tekniği,
▪ Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
▪ Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
▪ Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
▪ Sermaye Piyasası Mevzuatı,
Konularından yapılır.
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;
1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından alınabilir.)
2) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
3) Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi
birisini sunabilirler:
▪ Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında
kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
▪ Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim
Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,
4) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.) Adli sicil kaydı olanlardan
mahkeme kararı fotokopisi,
5) 1 Adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)
6) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi
7) Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi,
(Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınabilir.)
8) Taahhütname,
9) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam
Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınabilir.)
10) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:
a–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden,
mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin
konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge
ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir
belge,
a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.)
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza
sirküleri örneği,
b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş
bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat
fotokopisi,
b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden,
şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili dönemi kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),
b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi
(A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınabilir.)
c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan
kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)
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d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan
kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)
e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders
başına 275,00 ₺ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.750,00 ₺ ödemeleri gerekir.
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka
hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER
Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.
Banka bilgileri;
▪ İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269
▪ Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav
Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 /
29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar,
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav
süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden sınav
başvurularını yapmaları gerekir.
BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ
1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik
Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine
kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19
Gölbaşı - Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları
anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.
2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odalarının ve TÜRMOB - TESMER'in internet sitelerinde duyurulacaktır.
4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak
alınabilecektir.
5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C
Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava
alınmayacaktır.
6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar
sınava alınmayacaktır.
8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
İlan olunur.
6417/1-1
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b)
fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVAN
KODU

UNVANI

KPSS
PUAN ADET
TÜRÜ

BÜRO
SP2022- 01
PERSONELİ

KPSS
P3

1

KORUMA
VE
SP2022- 02
GÜVENLİK
GÖREVLİSİ

KPSS
P93

2

SP2022- 03 TEKNİSYEN

KPSS
P94

1

DESTEK
SP2022- 04 PERSONELİ
(TEMİZLİK)

KPSS
P94

3

ARANILAN NİTELİKLER

- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans
programından mezun olmak
- İlan tarihi itibariyle İşaret dili, Beden dili ve etkili
İletişim sanatı sertifikasına sahip olmak.
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60
puan almış olmak.
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir
durumu olmamak.
- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön
lisans programından mezun olmak
- 01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.
- Başvuru yapacak erkek adayların askerlik
görevini yapmış olmak.
- 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun
cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında
farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik görevlisi sertifikasına
sahip olmak ve belgelendirmek.
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60
puan almış olmak.
- Ortaöğretim (Lise ve dengi) Bilişim Teknolojileri,
Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Veri Tabanı
Programcılığı veya Elektronik bölümü mezunu
olmak.
- İlgili mezuniyet alanlarının herhangi birinde en az
2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60
puan almış olmak.
- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek durumu bulunmamak.
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60
puan almış olmak.
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I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,
6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile
belgelendirmeleri gerekmektedir.
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları
çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
16- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans
mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları
için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
17- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda ulunamazlar.
II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 08.06.2022- 22.06.2022 tarihleri arasında 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.
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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- 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.
8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
III- 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, Uşak Üniversitesi resmi internet
sayfasında (https://usak.edu.tr) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek 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 olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak
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.
IV- İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr
internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: pdb@usak.edu.tr
V- DİĞER HUSUSLAR:
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka
bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
6411/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
SRK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Derince İlçesi, 19J3A pafta, 1430 ada, 1 parsel üzerindeki 1291497 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2333 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip SRK Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, SRK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları
Zehra VAROL (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91264) ve Cihan
Nur ALPAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25534, Oda Sicil
No: 40167) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802644 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/1/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
ON AY Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit İlçesi, I17-C-19-C-2-B pafta, 1836 ada, 19 parsel üzerindeki
1850485 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3567 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip ON AY Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ON AY Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Doğan ÖZBODUR
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22910, Oda Sicil No: 23117),
Metin İPLİK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 126933) Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, ON AY Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı İslam ERTOĞRUL’un
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 141581) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802618 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/2/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne ili, Uzunköprü İlçesi, 67 pafta, 219 ada, 33 parsel üzerindeki 1162150 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1872 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Nisan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
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süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nisan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları
Halim KİRACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23334, Oda Sicil No: 24458)
ve Bayram VİRLAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17829,
Oda Sicil No: 3920) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802605 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/3/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nisan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne ili, Merkez İlçesi, 1718 ada, 94 parsel üzerindeki 1501008 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1872 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Nisan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Nisan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Halim
KİRACI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23334, Oda Sicil No: 24458)
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802553 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/4/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne ili, Merkez İlçesi, E17D07C2C pafta, 2496 ada, 6 parsel üzerindeki 758313 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 979 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve
3802593 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/5/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne ili, Merkez İlçesi, 44 pafta, 262 ada, 5 parsel üzerindeki 1597317 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1031 nolu Yapı Denetim İzin
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Belgesine sahip Tunca Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tunca Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı
Murat TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16477, Oda
Sicil No: 47476) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802575 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/6/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne ili, Merkez İlçesi, 1907 ada, 14 parsel üzerindeki 1508072 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1031 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Tunca Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Tunca Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Murat
TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16477, Oda Sicil No:
47476) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802516 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/7/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
YDİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, İzmit İlçesi, G23B19C1A-B pafta, 298 ada, 6 parsel üzerindeki 1501964
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2859 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip YDİ Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, YDİ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları
Kadir Can BENZER (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 123211) ve
Umut ERKUN’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105249) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802492 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/8/1-1

Sayfa : 140

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
BRN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Gebze İlçesi, G22B24A4A pafta, 1227 ada, 9 parsel üzerindeki 1532551
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2787 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip BRN Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BRN Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları
Orkun ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 113184) ve Ayşe
YILDIZ ÇETİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32583, Oda Sicil No:
35550) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802474 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/9/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409924
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatma Gülgün ÖRNEK
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215, Oda Sicil No: 29087),
Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14493, Oda
Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802443 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/10/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409948
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince,
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1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatma Gülgün ÖRNEK
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215, Oda Sicil No: 29087),
Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14493, Oda
Sicil No: 39358), Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331)yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802460 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/11/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409872
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatma Gülgün ÖRNEK
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215, Oda Sicil No: 29087),
Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14493, Oda
Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802425 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/12/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409977
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş
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almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatma Gülgün ÖRNEK
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215, Oda Sicil No: 29087),
Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14493, Oda
Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802681 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/13/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409905
YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Fatma Gülgün ÖRNEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215,
Oda Sicil No: 29087), Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14493, Oda Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU’nun (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802701 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/14/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409935
YİBF nolu (F Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
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Fatma Gülgün ÖRNEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215,
Oda Sicil No: 29087), Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14493, Oda Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU’nun (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802715 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/15/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1409896
YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU’nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802735 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/16/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1410535
YİBF nolu (H Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Fatma Gülgün ÖRNEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215,
Oda Sicil No: 29087), Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14493, Oda Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU’nun (Makine
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Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802797 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/17/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1410545
YİBF nolu (M Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Fatma Gülgün ÖRNEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215,
Oda Sicil No: 29087), Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14493, Oda Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU’nun (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802832 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/18/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1410345
YİBF nolu (D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Fatma Gülgün ÖRNEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215,
Oda Sicil No: 29087), Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14493, Oda Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
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Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU’nun (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802851 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/19/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1410575
YİBF nolu (J Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Fatma Gülgün ÖRNEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215,
Oda Sicil No: 29087), Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14493, Oda Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU’nun (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802863 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/20/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1410540
YİBF nolu (N Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2000 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Fatma Gülgün ÖRNEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25215,
Oda Sicil No: 29087), Nurten BABAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14493, Oda Sicil No: 39358) Yaşar ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14364, Oda Sicil No: 23732) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
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Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU’nun (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802876 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/21/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Reşha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1769312
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3426 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mithat ÖMÜR’ün (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610) Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Özkan TOKA’nın (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31190, Oda Sicil No: 66112) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802300 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/22/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Reşha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1769365
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3426 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mithat ÖMÜR’ün (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610) Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Özkan TOKA’nın (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31190, Oda Sicil No: 66112) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802760 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/23/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Reşha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1769363
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3426 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mithat ÖMÜR’ün (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610) Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Özkan TOKA’nın (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31190, Oda Sicil No: 66112) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802779 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/24/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Reşha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1769362
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3426 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mithat ÖMÜR’ün (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610) Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Özkan TOKA’nın (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31190, Oda Sicil No: 66112) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802813 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/25/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Reşha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, G22CO7D4C pafta, 340 ada, 7 parsel üzerindeki 1769366
YİBF nolu (L Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3426 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni
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iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mithat ÖMÜR’ün
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Özkan
TOKA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31190, Oda Sicil No:
66112) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802887 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/26/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Maps Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir ili, Torbalı İlçesi, L18C-01B-4A pafta, 264 ada, 1 parsel üzerindeki 1820680 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3406 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Maps Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Maps Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yavuz AYNACI (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 30273, Oda Sicil No: 124159), Şehmus DAĞ’ın (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 146132) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Maps Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Uğur KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 129937) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802192 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/27/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir ili, Seferihisar İlçesi, 207 ada, 43 parsel üzerindeki 1528111 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurittin TOPUZLAR (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16071, Oda Sicil No: 24686), Tuncel ÜÇER’in (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9442) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet AKBUĞA’nın (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 115806) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802182 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/28/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir ili, Seferihisar İlçesi, 207 ada, 43 parsel üzerindeki 1528080 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni
iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurittin TOPUZLAR (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16071,Oda Sicil No:24686) ve Tuncel ÜÇER’in (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9442), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet AKBUĞA’nın (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 115806) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması ,Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802032 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

—— • ——

6402/29/1-1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir ili, Seferihisar İlçesi, 207 ada, 44 parsel üzerindeki 1528152 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni
iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurittin TOPUZLAR (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16071, Oda Sicil No:24686) ve Hasan DERYA’nın (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26878), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet AKBUĞA’nın (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 115806) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması ,Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802050 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/30/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Serkanlar Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa ili, Gemlik İlçesi, H22A09C4A pafta, 249 ada, 17 parsel üzerindeki 1688906 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Serkanlar Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Serkanlar Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet KUZUCU (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 21769), Hikmet YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Serkanlar Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa FİDAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022
tarihli ve 3802167 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/31/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Mikro Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay ili, Reyhanlı İlçesi, 8407 parsel üzerindeki 1758819 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2308 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mikro Yapı
Denetim Hizmetleri Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Mikro Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Alper DÖNMEZ’in (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26954, Oda Sicil No: 64491) Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Mikro Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Gökhan ALTUN’un
(Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26183, Oda Sicil No: 69013) yeni
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802145 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/32/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 1456 ada, 726 parsel üzerindeki 1190007 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 4. fıkrasının (l) bendi ve
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6. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1620 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Seyhan Eksen Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Göksel KİREÇCİ (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 39703) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802136 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/33/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10454 ada, 14 parsel üzerindeki 852565 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendi ve 6.maddesinin 4. ve
5.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1688 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı
Kutlay GÖZÜBATIK’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88862)
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802119 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/34/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sitil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Seyhan İlçesi, 218 ada, 70 parsel üzerindeki 1441931 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendi ve 6.maddesinin 4. ve
5.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1651 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Sitil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sitil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ender
ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64604) yeni iş almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması
Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802105 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/35/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sivas İli, Akıncılar İlçesi, 35 ada, 11 parsel üzerindeki 1353492 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan; 1404 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tokat Ağa Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Fikret TURHALLI (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No : 18853, Oda Sicil No: 43215) ve İsmail
ACAR’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No :3098, Oda Sicil No:
11726) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması ,Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802086 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/36/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 984084, 984076 ve
852565 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Apsis Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bekir ÇAYLAKLI
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13600, Oda Sicil No:5754),
Özgen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1330337, 1330327 ve
1500071 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özgen Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sezgin ÖRS (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:115062),
Bahçecioğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1696763,
1007581 ve 1007566 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bahçecioğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sibel
ERGİNLER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28173, Oda Sicil No:30370),
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1410575,
1409924, 1410545, 1409905, 1410535, 1409872, 1409935, 1409948, 1409977, 1410345,
1409896 ve 1410540 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Yalova Taner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin sorumlu denetim elemanları Adnan KURDİK
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11457, Oda Sicil No:9978), Çiler ASİL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5680, Oda Sicil No:17468), Hanife MAMAT
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19063, Oda Sicil No:26609), Orhan SİRKECİ
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20577, Oda Sicil No:15323),
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Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1769362, 1769365 ve
1769366 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Reşha Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ayşegül DENLİ
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:32306, Oda Sicil No:22728),
Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1457389, 1457398 ve
1457399 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Göksel DEMİREL
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23830, Oda Sicil No:47646), Murat
ÇOKKAÇAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21663, Oda Sicil
No:47213), Nilgün SAKA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18754, Oda Sicil
No:20087),
Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1457360, 1457363 ve
1457398 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hamza KARA (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:120322), Rojda ESER (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:110837),
Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1457363, 1457389 ve
1457398 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hasan ÖZEROL
(Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88986),
Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1115906, 1255615 ve
1256283 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa IŞIK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17407, Oda Sicil No:21686), Tülin ÖNAL (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4367, Oda Sicil No:11227),
Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1457363, 1457389 ve
1457399 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nevzat
BÜYÜKŞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:114449),
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;
Bakanlık Makamının 02.06.2022 tarihli ve 3802914 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6402/37/1-1

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 163

Sayfa : 164

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

Sayfa : 170

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 173

Sayfa : 174

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

6432/1-1

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

Sayfa : 176

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 177

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

8 Haziran 2022 – Sayı : 31860

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destekler ile İş
Birliğine İlişkin Yönetmelik
–– Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak
İşlemler Hakkında Yönetmelik
–– Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

9
37

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/71 ila 110)

39

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2022 Tarihli ve 10215,
10216, 10217, 10218, 10219, 10220 Sayılı Kararları

59

1

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2021/97, K: 2022/36 Sayılı
Kararı

62

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
77
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
85
c - Çeşitli İlânlar
115
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
175

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

