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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

AVUKATLIK KANUNU İLE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7409 Kabul Tarihi: 8/6/2022

MADDE 1- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesine

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalı-

şılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları

ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyon-

larında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın

yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Ba-

kanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.”

MADDE 2- 1136 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu

oluşturulur. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Bir-

liği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik

gözetilerek yapılır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Haziran 2022
CUMARTESİ

Sayı : 31863



MADDE 3- 1136 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cüm-

lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınır. Her baroya öncelikle beş temel

puan verilir. Verilen temel puana, her elli üye avukat için bir puan, ayrıca il nüfusu esas alınarak

her beş bin nüfus için bir puan eklenir. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her beş bin nü-

fus için tespit edilecek toplam puanın yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak,

kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın

her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılır.”

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih

ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira

bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçme-

mek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortala-

malara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçer-

lidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları ge-

çecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü

maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygula-

nır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/6/2022
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5729

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/294

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/295

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/296

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/297

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2022 – Sayı : 31863



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/298

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI 
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/299

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/300

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/301

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVANAT BAHÇELERİNİN VE DOĞAL YAŞAM PARKLARININ KURULUŞU

İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında,

evcil ve yabani hayvanların doğal ortamındaki yaşam koşullarının azami düzeyde sağlanması
için hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarının teknik, sağlık, refah ve hijyen şartları ile
kuruluşu, çalışması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesine yönelik usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, kara ve su sirkleri, yunus parkları ile ev hayvanı üretim

ve satış yerleri hariç olmak üzere, gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ta-
rafından kurulan hayvanat bahçelerini ve doğal yaşam parklarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma

Kanununun 22 nci maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 1999/22/EC sayılı Yaban Hay-
vanlarının Hayvanat Bahçelerinde Tutulmalarına İlişkin Direktifi doğrultusunda hazırlanmış-
tır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık alan: Hayvanların gezinme ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan etrafı sı-

nırlandırılmış alanı,
b) Akvaryum: Sucul hayvanların yapay bir ortamda bulunduğu su haznesini,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Biyolog: Fakültelerin biyoloji bölümünden biyolog unvanı ile mezun olan kişiyi, 
d) Bölge müdürlüğü: Doğa koruma ve milli parklar bölge müdürlüğünü,
e) CITES: 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehli-

kede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,
f) Denetim elemanı: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli ve/veya mahallin en

büyük mülkî amirince 5199 sayılı Kanunda belirtilen denetimleri yapmak üzere görevlendirilen
en az iki yıllık yüksekokul mezunu kişiyi,

g) Dezenfeksiyon: Zararlı mikroorganizmaların fiziksel, kimyasal veya ultraviyole ışın-
ları uygulaması gibi metotlarla zararsız hâle getirilmesi işlemini,

ğ) Dijital kimliklendirme: Hayvanların mikroçip ve benzeri sayısal veri içeren malze-
meler ile kayıt altına alınmasını,

h) Doğal yaşam parkı: Yabani memeli hayvanların yılda en az yedi gün halka sergilen-
dikleri ve doğal ortamlarına uygun serbest dolaşımlarına imkân sağlayan tesisleri,

ı) Evcil hayvan: İnsanlar tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanları,
i) Ev hayvanı: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından özellikle evde, iş yerlerinde ya da

arazisinde özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince
üstlenilen her türlü hayvanı,
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j) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,
k) Hayvan bakıcısı: Hayvanların yem, su, tımar gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üze-

re çalışan kişiyi,
l) Hayvanat bahçesi: Evcil ve yabani hayvanların yılda en az yedi gün halka sergilen-

dikleri kalıcı tesisleri,
m) İl şube müdürlüğü: Doğa koruma ve milli parklar il şube müdürlüğünü,
n) Kapalı alan: Hayvanların barındırılmaları amacıyla, biyolojik ve etolojik özellikleri

göz önünde bulundurularak yapılmış, açık alanla bağlantılı, etrafı ve üzeri kapalı alanı,
o) Karantina birimi: Bulaşıcı bir hastalığın bulunduğu yerden gelen veya bulaşıcı has-

talık şüphesi olan hayvanların, sağlıklı hayvanlardan ayrı tutulması amacıyla düzenlenen, gö-
zetleme bölümü olan, mekanik havalandırmanın sağlandığı kapalı bölmeler içeren alanı,

ö) Kelebek parkı: Kelebeklerin yılda en az yedi gün halka sergilendikleri kalıcı tesis-
leri,

p) Komisyon: Hayvanat bahçesinin veya doğal yaşam parkının bulunduğu ildeki il şube
müdürü, bölge müdürlüğü veya il şube müdürlüğünden bir veteriner hekim ve il şube müdür-
lüğünden bir personel olmak üzere üç kişilik ekibi,

r) Muayene odası: Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkında hayvanların muayene,
teşhis ve tedavileri ile bunlarla ilgili uygulamaların yapıldığı yeri,

s) Müşahede birimi: Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkında, yeni gelen ya da
tedavisi tamamlanan hayvanların belli bir süre için gözetim altında tutulduğu bölme veya ala-
nı,

ş) Ruhsat: Hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam parklarının faaliyet gösterebilmeleri
için düzenlenen belgeyi,

t) Sorumlu yönetici: Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkının kuruluş, işleyiş ve
denetimiyle ilgili işlemlerden birinci derecede sorumlu kişiyi,

u) Sucul hayvanlar: Yunus ve balinalar hariç olmak üzere, yaşamının tamamını ya da
bir kısmını suda geçirmek zorunda olan hayvanları,

ü) Su ürünleri uzmanı: Su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi veya zi-
raat fakültelerinin su ürünleri bölümünden mezun kişiyi,

v) Teknik personel: Sorumlu yöneticiye bağlı olarak çalışan ve sorumlu yöneticinin ve-
receği görevleri yerini getiren kişiyi,

y) Teraryum: Sürüngenlerin ve/veya iki yaşamlı ve/veya omurgasızların bulunduğu ya-
pay ortamı,

z) Tür: Birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip yavru oluşturma potansi-
yelinde olan bireylerin ait olduğu taksonomik birimi,

aa) Veteriner hekim: 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İc-
rasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere
Dair Kanun uyarınca mesleğini icra eden ve bu Kanunun 5 inci maddesinde sıralanan görev
ve yetkileri kullanan kişiyi,

bb) Yabani hayvan: Türünün örnekleri doğada serbest olarak yaşayan, kültüre alınmamış
omurgalı veya omurgasız hayvanları,

cc) Yardımcı sağlık personeli: Veteriner hekim sorumluluğunda hayvan sağlığı, bakım,
besleme ve üretim konularında çalışan, veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya laborantı,

çç) Yem depoları: Her türlü yemlerin depolanıp saklandığı yeri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Hayvanat Bahçelerinin Gruplandırılması, Doğal Yaşam Parkları, 

Yer Seçimi ve Tesis Kurma

Hayvanat bahçelerinin gruplandırılması
MADDE 5- (1) Hayvanat bahçeleri aşağıdaki şekilde gruplandırılır:
a) 1. Grup: En az yirmi tür kanatlı ve/veya memeli yabani hayvanın bulunduğu hayvanat

bahçeleridir. 
b) 2. Grup: Toplam hacmi en az bin metreküp olan ve en az yirmi tür sucul hayvanın

bulunduğu akvaryumlardır.  
c) 3. Grup: En az yirmi tür kelebeğin bulunduğu kelebek parklarıdır.
ç) 4. Grup: En az yirmi tür sürüngen ve/veya iki yaşamlı ve/veya eklem bacaklının bu-

lunduğu teraryumlardır.  
(2) 1. Grup hayvanat bahçelerinde kelebek, sürüngen, iki yaşamlı ve eklem bacaklıların

her birinden azami beş tür ve sucul hayvanlardan azami on tür bulundurulabilir.
(3) 2. Grup hayvanat bahçelerinde sucul olanları hariç kanatlı ve memeli hayvanlar bu-

lundurulamaz; kelebek, sürüngen, iki yaşamlı ve eklem bacaklıların her birinden azami üç tür
bulundurulabilir.

(4) 3. Grup hayvanat bahçelerinde kanatlı, memeli, sürüngen ve sucul hayvanlar bu-
lundurulamaz; kelebek haricindeki eklem bacaklılardan azami beş tür bulundurulabilir.

(5) 4. Grup hayvanat bahçelerinde kanatlı ve memeli hayvanlar bulundurulamaz; azami
beş tür kelebek; memeli ve kanatlı olanları hariç azami on tür sucul hayvan bulundurulabilir.

(6) Hayvanat bahçelerindeki hayvan türleri için gerekli asgari alanlar Bakanlıkça be-
lirlenir.

Doğal yaşam parkları
MADDE 6- (1) Doğal yaşam parkları, Bakanlıkça belirlenen yabani memeli hayvan-

lardan en az bir türü bulunduran, hayvanların etolojik özellikleri göz önünde bulundurularak
geniş alanlarda serbest dolaşımlarına imkân sağlanan tesislerdir.

(2) Doğal yaşam parklarında bulundurulabilecek yabani memeli hayvan türleri ve hay-
vanlar için gerekli asgari alanlar Bakanlıkça belirlenir.

Yer seçimi
MADDE 7- (1) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları gürültü, hava ve su kirli-

liğine maruz olmayan, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel
kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta, fen,
sağlık ve afet şartları bakımından imar ile ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulur.

(2) 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri
Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan alışveriş merkezlerinde hayvanat bahçeleri ve
doğal yaşam parkları kurulamaz.

Ön izin
MADDE 8- (1) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı kurmak isteyen gerçek veya

tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar, hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı kurmak istedikleri
yerin il şube müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).
b) Tür listesi formu (Ek-2).
c) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkının, hayvanların yerleşimlerini gösteren

ve Bakanlıkça hayvanlar için belirlenen asgari alanlara uygun olarak hazırlanmış vaziyet
planı.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2022 – Sayı : 31863



ç) Yerleşim yeri ve çevresine ait idarî, teknik ve benzeri yerleri gösteren kroki.
d) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkının kurulacağı arazinin gerçek veya tüzel

kişi, kurum veya kuruluşa ait tapusu veya tahsisini gösteren belge.
e) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı kurulacak yer ile ilgili tarım ve orman il

müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il kültür
ve turizm müdürlüğü ve ilgili belediyenin görüşleri.

(2) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı kurulacak yer ile ilgili birinci fıkranın
(e) bendinde belirtilen kurum/kuruluşlardan alınan görüşlerin uygun olması halinde, hayvanat
bahçesi veya doğal yaşam parkı yapılacak yerin uygun şartları taşıyıp taşımadığı Komisyon
tarafından yerinde kontrol edilir. Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı yapılacak yerin 7 nci
maddede belirtilen şartları taşıdığının tespit edilmesi hâlinde, Ek-3’te yer alan Ön İzin Belgesi
iki nüsha düzenlenerek bir nüshası il şube müdürlüğünde muhafaza edilir, diğer nüshası başvuru
sahibine verilir. Ön izin bir yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içerisinde ruhsat almak için müracaat
etmeyenlerin başvuruları işlemden kaldırılarak bu durum il şube müdürlüğünce başvuru sahi-
bine resmi yazı ile bildirilir.

(3) Aynı tesis bünyesinde birden fazla grup hayvanat bahçesi ve/veya doğal yaşam parkı
kurulacak olması halinde tek bir Ön İzin Belgesi düzenlenir.

(4) 5199 sayılı Kanun, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 26 ncı
maddesi, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (k) bendi kapsamında ceza almış kişiler hay-
vanat bahçesi veya doğal yaşam parkı kuramaz.

Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı ruhsatı
MADDE 9- (1) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları ruhsatlandırılmadan halkın

ziyaretine açılamaz.
(2) Aynı tesis bünyesinde 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen asgari şartların oluşması

halinde şartların sağlandığı her grup hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı için ayrı bir ruhsat
alınması zorunludur.

(3) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı kurulması ile ilgili ön izin alan gerçek
veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar, ruhsat almak için bu maddenin altıncı fıkrasında belir-
tilen belgelerle il şube müdürlüğüne müracaat ederler. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrala-
rında belirtilen ruhsatlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması mecburiyetini ortadan kal-
dırmaz.

(4) Hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarında istihdam edilmesi zorunlu, tam
zamanlı çalışacak asgari idari ve teknik personel şunlardır:

a) 1. Grup Hayvanat Bahçesinde ve Doğal Yaşam Parkında; bir sorumlu yönetici, bir
veteriner hekim ve bir biyolog.

b) 2. Grup Hayvanat Bahçesinde; bir sorumlu yönetici, bir veteriner hekim ve bir su
ürünleri uzmanı.

c) 3. Grup Hayvanat Bahçesinde; bir sorumlu yönetici, bir veteriner hekim ve bir biyo-
log.

ç) 4. Grup Hayvanat Bahçesinde; bir sorumlu yönetici, bir veteriner hekim ve bir biyo-
log. 

(5) Aynı tesis bünyesinde birden fazla grup hayvanat bahçesi ve/veya doğal yaşam parkı
bulunması halinde bir sorumlu yönetici ve bir biyolog istihdam edilmesi yeterlidir ancak her
bir grup için ayrı ayrı veteriner hekim istihdam edilmesi zorunludur.
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(6) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı ruhsatı almak için gerekli belgeler şunlar-
dır:

a) 9/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince ilgili kurumlardan alınmış
izinler.

b) Hayvanat bahçesinde veya doğal yaşam parkında istihdam edilmesi zorunlu olan
idari ve teknik personel ile personelin tâbi olduğu ilgili mevzuat doğrultusunda hayvanat bah-
çesi veya doğal yaşam parkı sahibi arasında yapılan sözleşmeler, resmî kurumlarda ise bu ki-
şilere ait görevlendirme yazıları.

c) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair ilgili itfaiye müdürlü-
ğünden alınan belge. 

ç) Yerli veya yabancı hayvan türlerinin yasal yollarla temin edildiğine dair; fatura, üre-
tici satış belgeleri, CITES ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri, doğadan toplama ve
yakalama izinleri ve benzeri belgeler.

d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.
(7) Belgeler, il şube müdürlüğü tarafından incelenir ve belgelerde eksiklik bulunmaması

halinde Ek-4’te yer alan Hayvanat Bahçesi Ruhsatı ve/veya Ek-5’te yer alan Doğal Yaşam
Parkı Ruhsatı düzenlenir. Belgelerde eksiklik bulunması halinde bu durum başvuru sahibine
resmi yazı ile bildirilir. Eksikliklerin en geç üç ay içerisinde tamamlanmaması halinde ön izin
iptal edilerek başvuru işlemden kaldırılır.

(8) İl şube müdürlüğünce, hayvanat bahçesinin veya doğal yaşam parkının tüm izin ve
belgelerinin bulunduğu dosya oluşturulur. Hayvanat bahçesi ruhsatının veya doğal yaşam parkı
ruhsatının bir örneği ruhsatlandırma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Genel Mü-
dürlüğe gönderilir.

(9) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı ruhsatı beş yıl geçerlidir. Ruhsat süresi
dolmadan on gün önce ruhsatın yenilenmesi için bir dilekçe ve ekinde tür listesi formu ile bir-
likte il şube müdürlüğüne başvurulur. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması durumunda 27 nci
madde hükümleri doğrultusunda ruhsat iptaline ilişkin işlemler yapılır. Başvuru ile ilgili
Komisyon tarafından yerinde inceleme yapılır ve uygun bulunanlara beş yıl süre ile yeniden
ruhsat düzenlenir. Uygun bulunmayanlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için üç ay
süre verilir. Bu süre sonunda, Komisyonca yapılan incelemede eksikliklerin giderilmediğinin
tespiti halinde 27 nci madde hükümleri doğrultusunda ruhsat iptaline ilişkin işlemler yapılır.

(10) Ruhsatın yenilenmesi hâlinde ruhsatın ve tür listesi formunun bir örneği il şube
müdürlüğündeki dosyasına konulur, bir örneği de yenileme tarihinden itibaren en geç on gün
içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları ile İlgili Genel Şartlar

Genel şartlar
MADDE 10- (1) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları ile ilgili genel şartlar şun-

lardır:
a) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında biyolojik çeşitliliğin korunması kap-

samında;
1) Türlerin korunmasına dair araştırma faaliyetleri,
2) Türlere yönelik bilgilendirme veya eğitim çalışmaları, 
3) Türlerin korunmasına ilişkin bilgi alışverişi,
4) Kontrollü üretim, repopülasyon veya türlerin Bakanlığın bilgisi dahilinde doğal ha-

yata yeniden kazandırılması,
hususlarını yerine getirmek ve bu çalışmaları yıllık rapor halinde Bakanlığa sunmak

zorundadır.
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b) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında nesli tehlike altında olan yabani hay-
van türlerinin korunmasına dair çalışmaların yürütülmesi esastır. Nesli tehlike altında olan hay-
vanların sayılarının arttırılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılır.

c) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında ruhsatlandırma işlemi tamamlanma-
dan hayvan bulundurulamaz.

ç) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkında belgesi olmayan hayvanlar bulunduru-
lamaz.

d) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkındaki her av ve yaban hayvanının 16/6/2005
tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan
Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında
belgesi bulunmak zorundadır.

e) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkında hayvanların yasal yollarla temin edildi-
ğine dair; fatura, üretici satış belgesi, CITES kapsamındaki hayvanlar için CITES belgeleri,
doğadan toplama ve yakalama izinleri ve benzeri belgelerin bulunması zorunludur.

f) Halkın sergilenen türler ve onların doğal yaşam ortamları hakkında bilgilendirilmesi,
biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli çalış-
malar yapılır. 

g) Yırtıcı memelilerin bulunduğu alanın etrafı en az üç metre yüksekliğinde duvar ve
üzerinde iki metre yüksekliğinde tel örgü ile çevrilir.

ğ) Hayvan nakil araçları için ziyaretçi girişinden farklı kapılar bulundurulur.
h) Hayvan yükleme ve indirme işlemi için rampa ve/veya vinç bulundurulur.
ı) Tüm giriş ve çıkışlarda güvenlik tedbirleri alınır.
i) Ziyaretçi girişinde, hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkının detaylı yapılanmasını

gösteren kroki ya da maket ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar bulundurulur.
j) Ana girişten başka yeteri kadar acil çıkış kapısı bulundurulur. 
k) Temizlik ve hayvan nakil vasıtaları için servis yolları bulundurulur.
l) Temizlik yapmaya uygun basınçlı su sistemi ve dezenfeksiyon için sabit veya seyyar

dezenfeksiyon alet ve araçları bulundurulur. Dezenfeksiyon işlemleri için ekolojik dengeyi
bozmayacak ruhsatlı ürünler kullanılır.

m) Ziyaretçilerin kullanacağı yol güzergâhı üzerinde, hayvan bölümleri ve diğer birim-
lerle ilgili bilgilendirme tabelaları bulundurulur.

n) Hayvanların bulunduğu bölümlerde hayvanlar hakkında ırk, tür, menşei, temel eko-
loji, beslenme şekli, koruma statüsü, coğrafi yayılımı, habitat tanımlaması ve istilacı yabancı
tür durumuna ilişkin bilgiler verilir. 

o) Hayvanların ırk ve türlerine göre kaçmalarını, diğer hayvanlara ve çevreye zarar ver-
melerini engelleyecek önlemler alınır.

ö) Ziyaretçiler için hayvan sevgisi ve hayvanları koruma bilincini oluşturacak tanıtım
ve eğitim programları düzenlenir. 

p) Sucul hayvanlar için özel olarak hazırlanmış tedavi amaçlı oda ve buralarda taze tatlı
veya tuzlu su tankları ve havuzları bulundurulur.

r) Hayvan türleri için farklı yemlerin bulunduğu yem deposu, yemlerin hazırlanacağı
mutfak ve soğuk hava deposu bulundurulur.

s) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkının büyüklüğüne göre ziyaretçiler için yeterli
sayıda tuvalet, engelli tuvaleti ve bebek bakım odası bulundurulur.

ş) Personel için giyinme yerleri, dolaplar, duş, tuvalet ve lavabo bulundurulur.
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t) Hayvanların et ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tesis içinde kesim yapılması du-
rumunda ilgili mevzuatı doğrultusunda Bakanlıktan izin alınır.

u) Ziyaretçiler tarafından hayvanların beslenmesine izin verilmez. Ziyaretçilerin, yırtıcı,
saldırgan ve zehirli hayvanlar ile fiziksel temasına izin verilmez. Diğer hayvanlar ve ziyaretçiler
arasındaki fiziksel temaslar belirli zaman dilimlerinde ve tesis çalışanlarının gözetimi altında
yapılabilir ve temaslar hayvan refahını tehlikeye sokacak şekilde yapılmaz.

ü) Zehirli hayvanlar için panzehir bulundurulur. 
v) Ziyaretçiler için uyarı tabelaları konulur.
y) Hayvanat bahçelerinde veya doğal yaşam parklarında doğal yollarla üreyen ve ço-

ğalan teşhir fazlası av ve yaban hayvanlarının satışı söz konusu olduğunda Av ve Yaban Hay-
vanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında
Yönetmeliğe göre işlem yapılır. 

z) Hayvanat bahçelerinde, av ve yaban hayvanlarının suni ve ticari üretimlerinin olması
durumunda, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması,
Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre izin alınır.

aa) Hayvanat bahçeleri kendilerine getirilen sağlıklı, yaralı veya hasta hayvanları il
şube müdürlüğünün bilgisi haricinde alamazlar.

bb) Bakanlıkça el konulan türlerden hayvanat bahçesine veya doğal yaşam parkına tes-
lim edilenler, il şube müdürlüğünden izin alınmadan satılamaz, hibe edilemez veya başka bir
yere nakledilemez.

cc) İnsan, hayvan ve çevre sağlığı için gerekli önlemler ve güvenlik tedbirleri alınır. 
çç) Bitki ve hayvan türlerinin sebep olabileceği ekolojik tehlikeleri önlemek maksadıyla

hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarından hayvanların dışarı kaçmasını, egzotik veya
istilacı bitki ve suda yaşayan hayvan türlerinin hava ve su yoluyla doğaya yayılmasını engel-
lemek için gerekli tedbirler alınır.

dd) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına dışarıdan haşere ve parazit girişini
önleyici tedbirler alınır.

ee) 3. Grup hayvanat bahçelerinde türlerin bulunduğu alanlar asgari çift membranlı kı-
rılmaz cam ile sınırlandırılır.

ff) 3. Grup hayvanat bahçelerinde, kelebeklerin serbestçe dolaştığı alanların giriş ve çı-
kışında, hayvanların kaçışını önleyecek özellikte yapılmış, birbirinden kapılarla ayrılan en az
iki geçiş düzeneği bulunur.

gg) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında hayvan ve malzeme araçları için
giriş kapısında dezenfeksiyon çukuru oluşturulur.

ğğ) İnsan, hayvan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmaması maksadıyla atıklar hay-
vanların ve insanların bulunduğu yerlerden uzak ve tek bir alanda toplanır.

hh) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında elektrik kesintisi durumunda kul-
lanılmak üzere güç kaynağı bulundurulur.

ıı) Engelli hayvanlar için türün biyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçü ve koşullara
sahip rehabilitasyon alanları oluşturulur.

ii) 5199 sayılı Kanun, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 26 ncı
maddesi, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (k) bendi kapsamında ceza almış kişiler hay-
vanat bahçesi ve doğal yaşam parkında çalışamaz.

jj) 2872 sayılı Çevre Kanununda belirtilen yasaklara ve standartlara uyulması zorunlu-
dur.
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kk) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında çalışan tüm personelin, hizmetlerin
gereklerine uygun giysiler giymesi zorunludur. Görevlilerin kıyafetleri hayvanat bahçesi veya
doğal yaşam parkı sahibi ya da sorumlu yönetici tarafından belirlenir. Personel kıyafetlerinde
hayvanların rahatsız olmayacağı renkler seçilir.

ll) Tüm personelin adı, soyadının ilk harfi, görevi ve unvanının görülebileceği şekilde,
sorumlu yönetici tarafından onaylı bir kimlik kartı takması şarttır.

Hayvanların barındırıldıkları yerler ile ilgili genel şartlar
MADDE 11- (1) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında, hayvanların barındı-

rıldığı yerlerde aşağıdaki genel şartlara uyulur:
a) Hayvanların biyolojik ihtiyaçları, koruyucu ve tedavi edici veteriner hizmetleri ve

türlerine özgü şekilde beslenmeleri sağlanır.
b) Barındırılan hayvan türüne uygun biçim ve materyalden yapılmış, temizliği düzenli

olarak sağlanan yeterli sayıda suluk ve yemlikler bulundurulur.
c) Hayvanların bulunduğu yerdeki atıklar düzenli olarak temizlenir.
ç) Hayvanların bulundukları bölgeyi sınırlandıran duvar, tel örgü gibi bölmeler hayvana

zarar vermeyecek malzemelerden seçilir.
d) Ziyaretçilerin ve hayvanların güvenliği için güvenlik bariyeri bulundurulur. Güvenlik

amacıyla konulan bu bariyerler ziyaretçi geçişine engel olabilecek şekilde türün biyolojik özel-
likleri dikkate alınarak düzenlenir.

e) Hayvan türleri, etolojik özellikleri dikkate alınarak tek tek ya da bir arada tutulur.
f) Hayvanların bulunduğu alanlar zenginleştirilerek tür gereksinimlerine ve davranış-

larına uygun olarak düzenlenir.
g) Hayvanların bulunduğu açık alanlarda türün gereksinimlerine uygun gölgelik ve sak-

lanabilecekleri yerler bulundurulur. 
ğ) Sucul hayvanlar için su kalitesinin her hayvan türüne göre ayarlanarak belirli ara-

lıklarda temizlenmesi, yenilenmesi ve gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin zamanında yapılması
sağlanır.

h) Hayvanlar, birbirleriyle besin zincirindeki konumları ve benzeri etkileşimleri dikkate
alınarak mesafe ve konum bakımından birbirlerini görmeyecek şekilde yerleştirilir.

ı) Hayvanların, eğitimli kişiler tarafından bakımı ve beslenmesi sağlanır.
i) Hayvanların bulunduğu bölümler ile hayvanat bahçesinin ve doğal yaşam parkının

çevresi hayvan türüne zarar vermeyecek şekilde ve hazırlanacak program dâhilinde haşerelere
karşı ilaçlanır ve buna ilişkin raporlar kayıt altına alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Sağlık Birimleri

Giriş bölümü
MADDE 12- (1) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında, en az aşağıda yer

alan birimlerden oluşan giriş bölümünün bulunması zorunludur:
a) Ziyaretçilerin giriş işlemlerinin yapıldığı birim.
b) Güvenlik görevlileri ve anons sisteminin bulunduğu birim.
c) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkının krokisi, şeması veya maketi ile ziyaret-

çilerin uyması gereken kuralların bulunduğu birim.
ç) İlk yardım birimi.
d) Tuvalet ve lavabo.
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İdare bölümü
MADDE 13- (1) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında, hayvanların bulun-

duğu birimlerden ayrı olarak en az aşağıda yer alan birimlerden oluşan idare bölümünün ku-
rulması zorunludur:

a) Sorumlu yönetici odası.
b) Veteriner hekim/su ürünleri uzmanı/biyolog odası.
c) Personel odası.
ç) Toplantı veya eğitim salonu.
d) Yemekhane.
e) Tuvalet ve lavabo.
Hayvan sağlığı bölümü
MADDE 14- (1) 1. ve 2. Grup hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında, hay-

vanların kontrol ve tedavilerinin yapılacağı, hayvan sağlığı bölümü bulunur. 3. ve 4. Grup hay-
vanat bahçelerinde ise hayvan sağlığı bölümü kurulabilir. 

(2) Hayvan sağlığı bölümünde aşağıdaki birimlerin bulunması zorunludur:
a) Hayvanların teşhis, tedavi ve kontrollerinin yapılacağı, hijyenik şartlara uygun alet

ve ekipmanlar ile donanımlı muayene ve operasyon odası.
b) Sucul hayvanlar için değişik ebatta akvaryum, havuz veya su tanklarının bulunduğu

birim.
c) Karantina birimi.
ç) Müşahede birimi.
d) Röntgen ve ultrason benzeri görüntüleme ünitesi.
e) Yavru bakım ünitesi.
f) Büyük hayvanlar için travay.
(3) Karantina ve müşahede birimlerinin hayvanların barındırıldığı alanlardan uzak ve

ayrı bir yerde olması zorunludur.
Yem deposu ve yem hazırlama bölümü
MADDE 15- (1) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında;
a) Yem deposu ve hayvan besinlerinin hazırlandığı yem hazırlama bölümü,
b) Hayvanlara verilmek üzere bekletilen gıdaların tutulacağı soğuk hava deposu,
bulunur.
(2) Yem depoları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanır.
(3) Yem deposu ve yem hazırlama bölümünde, gıdalar ile temas eden yüzeyler sağlam,

kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir şekilde düzenlenir, haşere ve kemirgen kontrolü
sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı Sahibi, Sorumlu Yönetici ve 

Diğer Çalışanların Görev ve Sorumlulukları

Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı sahibinin görev ve sorumlulukları
MADDE 16- (1) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı sahibinin görev, yetki ve so-

rumlulukları şunlardır: 
a) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkının bu Yönetmelik hükümlerine uygun ça-

lışmasından sorumludur.
b) Sorumlu yöneticinin görevden alınması, ölümü veya görevden kendi isteği ile ayrıl-

ması gibi hâllerde en geç bir ay içinde yeni görevlendirmeler ile ilgili bilgi ve belgeleri il şube
müdürlüğüne gönderir.
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Sorumlu yöneticinin görev ve sorumlulukları
MADDE 17- (1) Sorumlu yönetici; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az dört yıllık

yükseköğretim mezunu ve hayvanat bahçesi ve/veya doğal yaşam parkı konusunda en az iki
yıl deneyim sahibi olmak zorundadır. Bu şartların sağlanması halinde hayvanat bahçesi veya
doğal yaşam parkı sahibi de sorumlu yönetici olabilir. Hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam
parklarında görevli veteriner hekim, biyolog veya su ürünleri uzmanı aynı zamanda sorumlu
yönetici olabilir. 

(2) Sorumlu yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkının idarî, malî, teknik ve sağlık hizmetlerini

mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek.
b) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkının faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yü-

rütmek.
c) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkının ruhsatlandırılmasından sonra bina, tesis,

hayvan türü ve sayısındaki değişiklikleri il şube müdürlüğüne bildirmek.
ç) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkında kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak, ka-

yıtların düzenli ve güncel tutulmasını sağlamak.
d) Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeyi sun-

mak.
e) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde atık ve atık

su yönetimini sağlamak.
f) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, ani hayvan ölümleri veya zoonoz tespit edil-
diğinde veteriner hekimin raporu doğrultusunda bu durumu il şube müdürlüğü, tarım ve orman
il veya ilçe müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğüne bildirmek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri
uygulatmak.

g) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkında görevli tüm personelin tüberküloz, HIV
ve hepatit testi başta olmak üzere periyodik olarak gerekli tetkik ve muayeneleri ile hayvanat
bahçesi ve doğal yaşam parklarında görev yapan veteriner hekimlere ve hayvan bakıcılarına
kuduz riskli temas öncesi profilaksi ve tetanoz aşılarının yapılmasını sağlamak.

ğ) Güvenlik hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak.
h) Hayvanat bahçesindeki veya doğal yaşam parkındaki personelin denetimini ve

kontrolünü yapmak.
ı) Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri temin etmek, 10 uncu maddenin

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yıllık çalışma raporlarını hazırlatarak takip eden yılın
Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa sunmak.

i) Teknik personelin görevden alınması, ölümü veya görevden kendi isteği ile ayrılması
gibi hâllerde en geç bir ay içinde yeni görevlendirmeler ile ilgili bilgi ve belgeleri il şube mü-
dürlüğüne göndermek.

j) Av ve yaban hayvanlarının üremesi neticesinde elde edilen yeni bireyleri veya ölen
bireyleri otuz gün içinde; çalınan, kaybolan veya kaçan bireyleri aynı gün içinde il şube mü-
dürlüğüne bildirmek. 

k) Acil eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak.
l) Hayvan bakıcılarına eğitim verilmesini ve bu eğitimlerin kayıt altına alınmasını sağ-

lamak.
m) Tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri almasını sağ-

lamak.
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Veteriner hekimin görev ve sorumlulukları
MADDE 18- (1) Veteriner hekimin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hayvanat bahçesine ve doğal yaşam parkına hayvanların kabul edilip uygun bölüm-

lere alınmasını sağlamak.
b) Tüm hayvanların tür özelliklerine göre sağlık kontrollerini, tedavilerini, aşılarını ve

günlük gözlemlerini yapmak.
c) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkındaki tüm hayvanları ve hayvanlara dair

değişiklikleri on gün içerisinde Bakanlıkça oluşturulan veri sistemine kaydetmek.
ç) Hayvanların yaşadığı alanların ve hayvan sağlığıyla ilgili bölümlerin temizlik, haşere

ve kemirgen kontrolü ile dezenfeksiyonlarının yaptırılmasını sağlamak.
d) Ölen hayvanların, ölüm nedenlerinin tespiti için gerektiğinde nekropsilerinin yapıl-

masını, kayıtlardan düşülmesini ve uygun teknikle imhasını sağlamak.
e) Hayvanlar için uygun beslenme programı hazırlamak.
f) Hayvan bakıcılarını ve yardımcı sağlık personelini hayvan bakımı, beslenmesi, refahı

ve zoonoz konularında eğitmek ve eğitimleri kayıt altına almak.
g) Hayvanlara ait bakım, besleme, yemleme, sulama, yem ve su tahlili, bulundukları

ortamın ısı, ışık ve nem kontrolünü sağlamak ve bu konulardaki kayıtları kontrol etmek.
ğ) Hayvanlara ait her türlü atık ve artıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini

önleyici tedbirlerin alınmasını sorumlu yönetici ile birlikte sağlamak.
h) Hayvanlara ait tüm belgeleri ve kayıtları muhafaza etmek ve bu kayıtları gerektiğinde

yetkililere ibraz etmek.
ı) Hayvanat bahçesinde çalışan yardımcı sağlık personelinin görev dağılımını yapıp so-

rumluluk alanlarını ve nöbet çizelgelerini belirlemek, sorumlu yönetici ile birlikte onaylamak.
i) Türlere özgü karantina tedbirlerini almak ve takibini yapmak.
j) 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu,  6343 sa-

yılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ile 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında iş ve işlem-
leri yürütmek.  

k) Hastalanan hayvanlardan gerektiğinde numune almak ve numunenin uygun koşul-
larda saklanarak gerekli tahlillerin yapılmasını sağlamak.

Su ürünleri uzmanının görev ve sorumlulukları
MADDE 19- (1) Su ürünleri uzmanının sucul hayvanlar ile ilgili görev ve sorumluluk-

ları şunlardır:
a) Hayvanların beslenme biçimlerine ve davranış özelliklerine göre yerleşim planlarını

yapmak. 
b) Hayvanların tür özelliklerine göre yaşam ve barınma koşullarını belirlemek.
c) Hayvanların tür özelliklerine göre su kalitesini belirlemek, kontrolünü yapmak ve

analiz için su numuneleri almak.
ç) Akvaryum veya havuzlardaki suyun belirli aralıklarla temizlenmesini ve gerekli de-

zenfeksiyon işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak.
d) Hayvanların günlük gözlemlerini yapmak.  
e) Hayvanların beslenme programını hazırlamak.
f) Hayvanların bakımı ile ilgili hayvan bakıcılarını eğitmek.
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Biyologların görev ve sorumlulukları
MADDE 20- (1) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarındaki biyologların görev

ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hayvanat bahçelerinde hayvanların tür özelliklerine göre barınma koşullarını belir-

lemek.
b) Hayvanların cins ve tür tespitini yapmak.
c) Hayvanların büyüme, üreme ve gelişme sürecini izlemek ve gerekli tedbirlerin alın-

masını sağlamak.
ç) Hayvanat bahçelerinde bulunan egzotik bitki ve su türlerinin doğaya verebileceği

zararları ve yayılma tehlikelerini önleyici tedbirleri almak.
d) Biyolojik çeşitlilik çalışmalarını yürütmek.
e) Türlere özgü yaşam alanlarını zenginleştirme çalışmalarını planlamak.
f) Hayvan refahına uygun popülasyon dengesini sağlamak.
g) Hayvan bakıcılarını eğitmek.
Hayvan bakıcılarının eğitimi
MADDE 21- (1) Hayvan bakıcıları, hayvanat bahçesinde veya doğal yaşam parkında

işe başlamalarını müteakip bir ay içerisinde hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına iliş-
kin mevzuat, hayvan refahı ve sağlığı, hayvanların bakımı, beslenmesi, hayvanlara yaklaşım
ve hayvan davranışları, hayvanlar için zenginleştirme uygulamaları, hayvanların zapturaptı,
zoonoz, temizlik ve dezenfeksiyon, iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım konularında hayvanat
bahçesi bünyesinde en az 20 saat süreli düzenlenecek eğitim programına katılır ve verilen eği-
tim kayıt altına alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Hibe, Satış, Yeni Hayvan Temini, Güvenlik, Kayıt ve Arşiv

Hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarında hayvanların hibe edilmesi,
satışı, yeni hayvan getirilmesi

MADDE 22- (1) Hayvanat bahçelerinde veya doğal yaşam parklarındaki yabani hay-
vanların hibe veya satışı söz konusu olduğunda, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde
Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

(2) Hayvanat bahçesine veya doğal yaşam parkına yeni bir hayvan getirilmesinin plan-
lanması halinde hayvanın barındırılacağı yeri gösteren plan ve yasal yollarla temin edildiğine
dair belgelerle birlikte il şube müdürlüğüne başvurulur. İl şube müdürlüğünce uygun bulunması
halinde hayvanın getirilmesine izin verilir. Hayvanat bahçesine veya doğal yaşam parkına izin-
siz bir hayvan getirilmesi durumunda il şube müdürlüğünce bu hayvanlara el konularak 29 uncu
madde hükümleri uygulanır. İzinsiz getirilen hayvanlar diğer hayvanat bahçeleri veya doğal
yaşam parklarına geri alınmamak üzere ücretsiz olarak verilir. Bu hayvanların nakli sırasındaki
tüm masraflar hayvanı izinsiz olarak getiren hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı sahibi
tarafından karşılanır. 

Güvenlik
MADDE 23- (1) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında genel güvenlik ön-

lemleri ile birlikte aşağıdaki tedbirlerin alınması zorunludur:
a) Ziyaretçilerin giriş ve çıkış yapması için ayrı kapılarla sınırlandırılmış kontrollü geçiş

düzeni sağlanır.
b) Acil durumlarda personel ve ziyaretçilerin tahliye edilebileceği acil çıkış kapıları

bulundurulur.
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c) Hayvanlardan insanlara gelebilecek zararlara karşı uyarıcı levhalar yerleştirilir.
ç) Hayvanların verebileceği zararlar açısından risk oluşturan alanlarda ziyaretçiler için

gerekli önlemler alınır.
d) Açık ve kapalı alanlar, hayvanların kaçmasını önleyecek şekilde düzenlenir.
e) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkının her noktasından duyulabilir şekilde anons

sistemi bulundurulur.
f) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında bulunan tehlikeli, yırtıcı ve zehirli

hayvanların kaçması halinde, ziyaretçilerin güvenli bir yere alınması için çıkış güzergâhı oluş-
turulması dâhil yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin acil eylem planları oluşturulur.

g) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli önlemler alınır.

ğ) Hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam parklarında çalışanlara ya da ziyaretçilere hay-
vanlar tarafından verilecek zararlar ile bu hayvanların kaçması sebebiyle oluşabilecek can ve
mal kaybından hayvanat bahçesi sahibi ve sorumlu yönetici sorumludur. Zararın oluşmasına
kişisel kusurların sebep olduğu durumlar saklıdır.

Kayıt ve arşiv
MADDE 24- (1) İl şube müdürlüğü, Bakanlık tarafından oluşturulan veri tabanına hay-

vanat bahçelerinin ve doğal yaşam parklarının ruhsatlandırılması, denetimi ve hayvanların na-
killerine dair bilgileri kaydeder ve hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarında kayıtların
güncel olarak tutulmasını sağlar.

(2) Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parklarındaki tüm hayvanlar, veteriner hekim ta-
rafından Bakanlıkça oluşturulan veri tabanına kaydedilir ve kayıtlar güncel tutulur.

(3) Dijital kimliklendirme yapılabilecek tüm hayvanlar bu yöntem ile kayıt altına alınır.
Dijital kimliklendirme yapılamayan hayvanlar için halkalama, markalama, boyama, numara-
landırma gibi kimliklendirme yöntemleri belirlenerek uygulanır.

(4) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarındaki yabani hayvanların üremesi ne-
ticesinde meydana gelen yeni bireyler ile ölen, hibe edilen veya satın alınan hayvanlar Bakanlık
tarafından oluşturulan veri tabanına on gün içerisinde kaydedilir.

(5) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarındaki tedavi ve dezenfeksiyon işlemle-
rinin kayıtları güncel olarak tutulur.

(6) Ruhsatlandırılan hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarındaki hayvanlara dair
bilgiler ruhsatın verilmesini müteakip en geç bir ay içerisinde veri tabanına kaydedilir ve güncel
tutulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim, Faaliyeti Durdurma, Ruhsat İptali, Yasaklar, Cezalar,

Değişiklik ve Devir
Denetim
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi

Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devre-
debilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde
veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman
personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini
de denetim ile görevlendirebilir.

(2) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve
esaslara uygunluk bakımından olağan dışı denetimler hariç rutin olarak üç ayda bir denetim
elemanlarınca denetlenir. 

(3) Denetimde tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin belirtilen sürede giderilmesi hu-
susu, denetime yetkili merci tarafından hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı sorumlu yöne-
ticisine yazılı olarak bildirilir. 
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Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkının faaliyetinin geçici olarak durdurulması 
MADDE 26- (1) Ruhsatsız çalıştığı tespit edilen hayvanat bahçesi ve doğal yaşam par-

kı, ruhsatlandırma işlemi tamamlanana kadar bölge müdürlüğünün onayı ile il şube müdürlü-
ğünce halkın ziyaretine kapatılır. Bu tesislere ruhsat başvurusunda bulunmaları veya bünyele-
rindeki hayvanları satmaları ya da hibe etmeleri için üç ay süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat
için başvuruda bulunulmaması veya hayvanların elden çıkarılmaması halinde, mevcut hayvan-
lar diğer hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam parklarına geri alınmamak üzere ücretsiz olarak
verilir. Nakil sırasındaki tüm masraflar ruhsatsız çalışan tesis sahibi tarafından karşılanır.

(2) Ruhsatlı hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarının denetlenmesi sırasında ek-
siklik veya usulsüzlük tespit edilmesi ya da ruhsat yenileme başvurusunun belirtilen süre içe-
risinde yapılmaması durumunda hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkının bir kısmı veya
tamamı, bu durumun giderilmesi için bölge müdürlüğü onayı ile il şube müdürlüğünce üç aya
kadar halkın ziyaretine kapatılır.

Hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı ruhsatı iptali 
MADDE 27- (1) Denetimler sonunda geçici olarak halkın ziyaretine kapatılan ve bil-

dirilen eksiklik veya usulsüzlükleri il şube müdürlüğünce belirtilen süre içerisinde gidermeyen
hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam parkının ruhsatı bölge müdürlüğünün onayı ile il şube
müdürlüğünce iptal edilir ve bu durum sorumlu yöneticiye ya da hayvanat bahçesi veya doğal
yaşam parkı sahibine yazılı olarak bildirilir. İl şube müdürlüğünce, ruhsatın iptal edildiğine
dair en geç on gün içerisinde Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam
parklarının ruhsatının iptal edilmesi halinde, işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptalinin de ya-
pılabilmesi için bu durum il şube müdürlüğünce ilgili kuruma bildirilir.

(2) Ruhsatı iptal edilmiş hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam parklarına, hayvanlarını
satmaları ya da hibe etmeleri için ruhsat iptal tarihinden itibaren üç ay süre tanınır. Bu süre so-
nunda hayvanlar elden çıkarılmamışsa, diğer hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam parklarına
geri alınmamak üzere ücretsiz olarak verilir. Bu hayvanların nakli sırasındaki tüm masraflar
ruhsatı iptal edilen hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı sahibi tarafından karşılanır.

(3) İşletme ruhsatı iptali sonrasında, hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkındaki
hayvanların nakillerinin hayvanların özelliklerine uygun ve güvenli bir şekilde yapılarak hay-
van refahı ile ilgili koşulların yerine getirilmesi ruhsatı iptal edilen hayvanat bahçesi veya doğal
yaşam parkı sahibi tarafından sağlanır.

Yasaklar
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan hayvanat bahçeleri veya

6 ncı maddede yer alan şartlara haiz doğal yaşam parkları haricindeki tesislerde yabani hay-
vanların halka ticari olarak sergilenmesi yasaktır.

b) 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği
ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre geçici olarak meslekten
men edilenler, bu yasakları süresince hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam parklarında vete-
riner hekimlik görevini yapamazlar.

c) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında belgesiz hayvan barındırılamaz.
ç) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında hayvanlara acı ve ıstırap verecek

davranışlarda bulunulamaz.
d) Genel Müdürlüğün izni olmadan hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarından

hiçbir hayvan doğaya bırakılamaz.
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e) Ziyaretçiler hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına evcil hayvanlarla gire-
mez.

f) 1. grup hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkında görev yapan sorumlu yönetici ve
veteriner hekim başka bir işyerinde çalışamaz.

g) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına, tesisin bünyesinde kullanılanlar hariç
araçlar ile girilemez.

ğ) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında farklı türdeki hayvanların çiftleş-
mesine izin verilmez.

h) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında melez hayvanların saf tür hayvanlarla
çiftleşmesine, hibe ve satışına izin verilmez.

ı) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına gelen ziyaretçiler, hayvanat bahçesi
ve doğal yaşam parkı yönetimi tarafından belirlenen veya duyurusu yapılan kurallara aykırı
davranamaz.

i) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında ziyaretçiler tarafından hayvanlar bes-
lenemez.

j) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanlar
ile ziyaretçiler arasında fiziksel temasa izin verilmez.

k) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarındaki hayvanların nakil ve sağlık ne-
denleri dışında herhangi bir yöntem kullanılarak uyuşturulmaları yasaktır.

l) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarındaki hayvanlar, ticari amaçlı film, rek-
lam, fotoğraf ve benzeri çekimlerde veya gösterilerde il şube müdürlüğünün izni olmadan kul-
lanılamaz. Hayvanlar; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve
benzeri işler için kullanılamaz. Ticari amaçlı film, reklam, fotoğraf ve benzeri çekimlerde in-
sanların yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanlar ile fiziksel temasına izin verilmez.

Cezalar
MADDE 29- (1) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı sahipleri, hayvanat bahçe-

leri ve doğal yaşam parklarını, hayvanların doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim
etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. 5199 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen yü-
kümlülüğe ve bu Yönetmelikte belirlenen hükümlere aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun
28 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Değişiklik ve devir
MADDE 30- (1) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı sahibinin; devir, hibe veya

satış sebepleriyle değişmesi halinde söz konusu değişiklik ile ilgili hayvanat bahçesi veya doğal
yaşam parkının eski ve yeni sahibi tarafından imzalanan noter tasdikli sözleşmeyi içeren bir
dilekçe ile bir ay içinde il şube müdürlüğüne başvurulur. İl şube müdürlüğü tarafından deği-
şiklikler doğrultusunda bu Yönetmelik kapsamında yeniden ruhsat düzenlenir. Yeniden ruhsat
düzenleninceye kadar hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkının eski sahibinin, sorumlu yö-
neticisinin ve veteriner hekiminin görev ve sorumlulukları devam eder.

(2) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı sahibinin ölümü halinde varisi tarafından
il şube müdürlüğüne bir ay içinde bildirimde bulunulur. Varislerin hayvanat bahçesi veya doğal
yaşam parkı faaliyetini devam ettirmek istememesi durumunda hayvanları satmaları ya da hibe
etmeleri için üç ay süre verilir. Bu süre sonunda hayvanlar elden çıkarılmamışsa, mevcut hay-
vanlar diğer hayvanat bahçelerine veya doğal yaşam parklarına geri alınmamak üzere ücretsiz
olarak verilir. Bu hayvanların nakli sırasındaki tüm masraflar varisler tarafından karşılanır.

(3) Hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı sahibi tarafından tesisin kapatılmasına
karar verilmesi halinde il şube müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurulur. Bu durumda, hayvanat
bahçesi veya doğal yaşam parkı sahibine hayvanları satmaları ya da hibe etmeleri için üç ay
süre verilir. Bu süre sonunda hayvanlar elden çıkarılmamışsa, mevcut hayvanlar diğer hayvanat
bahçelerine veya doğal yaşam parklarına geri alınmamak üzere ücretsiz olarak verilir. Bu hay-
vanların nakli sırasındaki tüm masraflar kapatılan hayvanat bahçesi veya doğal yaşam parkı
sahibi tarafından karşılanır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31- (1) 11/8/2007 tarihli ve 26610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hay-

vanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlan-

dırılan hayvanat bahçelerine, 7 nci madde ve 5 inci maddenin altıncı fıkrası hariç olmak üzere
diğer şartları sağlaması ve 5 inci veya 6 ncı maddelerde belirtilen gruplara göre yeni ruhsat al-
maları için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre verilir. Bu süre içinde
mevcut hayvanat bahçesi için yeni ruhsat alınmaması hâlinde mevcut ruhsat bölge müdürlüğü
onayı ile il şube müdürlüğünce iptal edilir ve 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılan hayvanat bahçe-
lerine bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra eklenecek her yeni birey için 5 inci
maddenin altıncı fıkrası kapsamında Bakanlıkça belirlenen tüm şartların sağlanması zorunlu-
dur.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alışveriş merkezlerinde kurularak
ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alışveriş merkezlerinde kurulan
ruhsatlı hayvanat bahçeleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren mevcut kanatlı
ve/veya memeli hayvan sayısını artıramaz, bu hayvanlardan ölenlerin yerine yeni hayvanlar
alamaz. Bu hayvanat bahçelerinde doğal yollarla üreyen kanatlı hayvanlar yumurtadan çıktıktan
itibaren altı ay içerisinde, memeli hayvanlar ise doğumdan itibaren bir yıl içerisinde elden çı-
karılır. Hayvanların bu süre içinde elden çıkarılmaması halinde Bakanlıkça bu hayvanlara el
konularak 29 uncu madde hükümleri uygulanır. El konulan bu hayvanlar uygun hayvanat bah-
çeleri veya doğal yaşam parklarına geri alınmamak üzere ücretsiz olarak verilir. Bu hayvanların
nakli sırasındaki tüm masraflar bu hayvanları belirtilen süre içerisinde elinden çıkarmayan hay-
vanat bahçesi sahibi tarafından karşılanır.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılan hayvanat bahçe-
lerinde 5 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilenlerden fazla
bulunan hayvanların sayısı artırılamaz, bu hayvanlardan ölenlerin yerine yeni hayvanlar alı-
namaz. Bu fıkranın ihlali halinde Bakanlıkça bu hayvanlara el konularak 29 uncu madde hü-
kümleri uygulanır. El konulan bu hayvanlar uygun hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkla-
rına geri alınmamak üzere ücretsiz olarak verilir. Bu hayvanların nakli sırasındaki tüm masraflar
bu hayvanları belirtilen süre içerisinde elinden çıkarmayan hayvanat bahçesi sahibi tarafından
karşılanır.

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde mevcut hay-
vanat bahçelerinde bulunan tüm hayvanlar hayvanat bahçesi veteriner hekimi tarafından Ba-
kanlıkça oluşturulan veri tabanına kaydedilir.

Yürürlük
MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/10/2019 tarihli ve 30932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“(10) Öğrencinin mezun olabilmesi için tez savunma sınavı sonrasında tezini enstitüye

teslim ederken, lisansüstü eserinden ürettiği makalenin hakemli bir dergiye gönderilmiş oldu-

ğunu ya da bildiri olarak sunulması için bilimsel bir toplantıya kabul edilmiş olduğunu belge-

lemesi gerekir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(11) Tez savunma jürisi oluşturulmadan önce, öğrencinin tez konusu ile ilgili, danış-

manı ile birlikte ürettiği, öğrencinin ilk isim olduğu Biruni Üniversitesi adresli bir makaleyi

SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI’de indekslenen dergilerde yayımlanmış ya da yayımlan-

mak üzere kabul edilmiş olduğunu gösteren DOI numarasının yer aldığı belgeyi enstitüye teslim

etmesi gerekir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/7)

MADDE 1- 5/9/2012 tarihli ve 28402 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-5 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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—— • ——

KARAR

Adalet Bakanlığından:

İDARE MAHKEMELERİNİN KURULMASINA VE YARGI 

ÇEVRELERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin

Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

Ağrı İdare Mahkemesinin kurulmasına, yargı çevresinin Ağrı ve Iğdır illeri olarak be-

lirlenmesine,

Bingöl İdare Mahkemesinin kurulmasına, yargı çevresinin Bingöl ve Muş illeri olarak

belirlenmesine,

Kars İdare Mahkemesinin kurulmasına, yargı çevresinin Kars ve Ardahan illeri olarak

belirlenmesine,

Kırklareli İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Kırklareli ili olarak be-

lirlenmesine karar verilmiştir. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6692 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6694 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6702 
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İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6681 
 

—— • —— 
 

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6682 
 

—— • —— 
 

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6684 
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İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6688 

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

 
 6691 

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

 
 6687 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6686 

—— • —— 
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6696 

—— • —— 
İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6689 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 16/06/2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MANAVGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri Elektronik Ortam 

Sıra 

No 

Deposu Cinsi Boy (m) Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici Teminat 

Adet M3/Ster/K 

1 YALÇIDİBİ OİŞ İbreli Dikili Ağaç  3036 3727.326 1 1.327,00 148.385,00 

 TOPLAM   3036 3727.326 1 1.327,00 148.385, 

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

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

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

6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 
satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8-Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin
% 20’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması 
durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

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

Bilgi için; Adres, telefon ve faks No 
Adres : DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MANAVGAT MÜDÜRLÜĞÜ 
Telefon  0(242) 746 2405  
 Fax No: 0(242) 746 1191 
 6045/2-2 
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SİVAS KOMPRESÖR İSTASYONUNDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ 
KAPSAMINDA ATIK BACA GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ PROJESİ 

YAPTIRILACAKTIR 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Başkanlığından: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/552595 
İşin Adı : Sivas Kompresör İstasyonunda Enerji Performans 

Sözleşmesi Kapsamında Atık Baca Gazından Elektrik 
Üretimi Projesi 

İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Enerji Performans Sözleşmesi Kapsamında 
1- İdarenin 
a) Adresi : BİLKENT PLAZA A1 BLOK KAT: 1   06800 
b) Telefon ve Faks Numarası : 312 297 3509 - 312 297 2542 
c) Elektronik Posta Adresi : info@botas.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının 
    Görülebileceği İnternet Adresi : http://www.botas.gov.tr/ 
2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Sivas Kompresör İstasyonu’nda Enerji Performans 

Sözleşmesi Aracılığıyla Enerji Verimliliği Önlemlerinin 
(ORC Sistemi Kurulumu) Uygulanması ve İzlenmesi 
İşi 

b) Yapılacağı Yer : Sivas İli 
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile yer teslimi yapılmış 

sayılır 
ç) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24 (Yirmi dört ) ay 

uygulama süresi ve en fazla 156 (Yüz elli altı) ay 
izleme süresi olmak üzere toplamda en fazla 180 (Yüz 
seksen) aydır. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik/ 
    Yeterlik Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı Yer : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Bilkent 

Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent ANKARA 
b) Tarihi ve Saati : 10.08.2022 - 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İstekli, Teklif dosyasında aşağıda verilen bilgi ve belgeleri belirtilen sırasına göre ve 

varsa eklerde verilen formatlara uygun olarak sunar: 
4.1.1. İstekli, Şartname alındı makbuzunun aslını veya doküman bedelinin ödendiğine dair 

dekontu Teklif dosyasına ekler. 
4.1.2. İstekli, Karar, Tebliğ, Şartname, varsa zeyilnameler ve Sözleşme taslağı ile bunlara 

ilişkin eklere ait tüm sayfaların şirket imza sirkülerinde yer alan imzaya yetkili(leri) tarafından 
eksiksiz olarak kaşelenmiş ve imzalanmış aslını veya noter tasdikli suretlerini Teklif dosyasına 
ekler. 

4.1.3. İstekli, Teklif dosyasında Ek-2/1’de yer alan mali Teklif mektubunu kapalı bir zarf 
içerisinde bulundurur. Teklifinde, İşe dair teklif ettiği Tasarruf miktarını şartnamede belirtilen 
EVÖ için Karar ve Tebliğdeki şartlara uygun kaşeli ve imzalı olarak sunar, bu miktarda Tasarruf 
garantisini sağlamayı mali Teklif mektubu ile taahhüt eder ve Teklif dosyasına ekler. 

4.1.4. Tekliflerde yer alan enerji verimliliği önleminin etkisinin değerlendirilebilmesi için 
şartnamede belirtilen EVÖ bazında Net Bugünkü Değer (NBD) hesabı yapılır. Ayrıca, teklife esas 
olacak şekilde EVÖ’nün yer aldığı toplam yatırım üzerinden NBD tablosunu sunar. Bu 
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analizlerde; yatırım maliyetlerini, yıllık bakım, işletme ve yenileme giderlerini (personel, yedek 
parça, sarf malzemeleri, ağır bakım, lisans, izin, sigorta vb. giderlerin dahil edildiği) içeren proje 
maliyetini, ekipman ömürleri ve yıllara sari verim değişimleri, yıllık tasarrufun ekonomik 
karşılığı, ekonomik ömrü boyunca sağlanacak tasarrufların ekonomik karşılığı, sözleşme süresi, 
tasarruflar ile yükleniciye yapılacak ödeme bilgileri ve İdare tarafından belirlenecek 
değerlendirmeye esas diğer maliyet bilgileri sunulur. Bu bilgiler kullanılarak İdare’ye sağlanacak 
net fayda açısından Türk Lirası cinsinden Ek-2/1’de yer alan Teklif mektubu formatına uygun 
NBD hesabı yapılır ve mali Teklif mektubu içeriğinde Teklif dosyasına eklenir. 

4.1.5. Hesaplamalar ve kabuller; İstekli, Teklif kapsamında, şartnamede belirtilen EVÖ ile 
sağlanacak Tasarrufları nasıl hesapladığını, kullandığı formülleri ve kabulleri açıklar ve Teklif 
dosyasına ekler. 

4.1.6. İş planı; İstekli, Teklif kapsamında Uygulama dönemi süresinin belirlenebilmesi 
amacıyla projelendirme, yapım, kurulum, test ve devreye alma süreçlerini kapsayan iş planını 
gerekli açıklamalarıyla hazırlayarak Teklif dosyasına ekler. 

4.1.7. Keşif özeti; İstekli, şartnamede belirtilen EVÖ için kullanacağı Ekipmanları ve 
Ekipmanların kullanılacağı Uygulama alanını listeler, teknik özelliklerini, marka ve modellerini, 
yerleşim şeması ve keşif özetini teşkil etmek üzere Teklif dosyasına ekler. 

4.1.8. Ömür ve verim belgeleri; İstekli kullanacağı önemli malzeme, makine, ekipman ve 
uygulayacağı EVÖ’nün ömürlerini ve verim değerlerini belgeleyen dokümanları Teklif dosyasına 
ekler. 

4.1.9. Ölçme doğrulama planı; İstekli, şartnamede belirtilen EVÖ’ye ilişkin Tasarrufların 
nasıl doğrulanacağını, Referans enerji tüketimi ayarlama hallerini ve yöntemlerini hesap detayları 
ile açıklar ve Ek-2/4’te verilen formatta Ölçme ve doğrulama planı olarak Teklif dosyasına ekler. 

4.1.10. Yetkili temsilci beyanı; İsteklinin Yetkili Temsilcisinin, adı soyadı/ticaret unvanı, 
iletişim bilgileri ve İstekliyi İhalede temsil ve ilzâma dair yetkili olduğunun açıkça belirtildiği 
noter onaylı vekâletname/imza sirküleri (İş Ortaklığında Yetkili Temsilcinin/Pilot Ortağın 
oybirliği ile yetkilendirildiği açıkça belirtilmelidir) ile Yetkili Temsilcilere ve yetkiyi verenlere ait 
imza beyannamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri Teklife eklenir. 

4.1.11. İş ortaklığı belgeleri; İstekliye ve İş Ortaklığı ise ortaklarına ait Ticaret Sicil 
Gazetesinde yayımlanmış güncel şirket ana sözleşmeleri, şirket asgari sermayeleri ve ortaklık 
yapılarını gösterir noter veya ilgili kurum onaylı belgeler Teklif dosyasına eklenir. 

4.1.12. Borcu yoktur belgeleri; İstekli ve İş Ortaklığı ise ortaklarının her biri için İhale 
tarihinden önceki son 3 (üç) ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış “Sosyal Güvenlik 
Kurumu Prim Borcu Yoktur” ve “Vergi Borcu Yoktur” resmi yazıları onaylı olarak (e-belge kabul 
edilir) Teklif dosyasına eklenir. Vergi ve prim borçlarının sınırının belirlenmesinde 22.08.2009 
tarih ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde tanımlanan 
limitler esas alınacaktır. 

4.1.13. Geçici teminat belgesi; Ek-2/2 formatına uygun olarak düzenlenmiş, 2.700.000,00 TRY 
(İki Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası) tutarında Geçici Teminat veya Teminatın yatırıldığına dair 
belge aslı ile varsa Teminatı onaylayan yetkililerin imza sirküleri ve yetki beyanları temin 
edilerek Teklif dosyasına eklenir. 

4.1.14. İşletme, bakım ve eğitim programı; EVÖ’de kullanılan makine, malzeme, ekipman 
vb. sistemlerin işletme, bakım ve eğitim gereklerine ilişkin detaylar ile İstekli tarafından verilecek 
eğitim programı Teklif dosyasına eklenir. 

4.1.15. Etüt raporu kapsamında İdare tarafından oluşturulan Uygulama alanı ve Ek-2/9’da 
verilen Ekipman envanteri durumunu gösteren bilgi ve belgeler Teklif doyasına eklenir. İdare 
tarafından sunulan her türlü bilgi ve belgenin doğrulanma sorumluluğu İstekliye aittir. 

4.1.16. Devreye alma ve performans testi parametreleri; EVÖ ve Ekipmanlara dair 
performans testi yöntemleri ve devreye alma parametreleri Teklif dosyasına eklenir. 
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4.2.  İhaleye İş Ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İstekli; ortaklık yapısını, Pilot 
Ortağı ve ortaklığa dair detayları içeren İş Ortaklığı sözleşmesinin noter onaylı suretini Teklif 
dosyasına ekler. 

4.3.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bankalardan İsteklinin malî durumu ile ilgili temin edilecek banka referans 

mektubunun aslı Teklif dosyasına eklenir. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin 
edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya 
yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun İhale ilan 
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış 
nakdi veya gayrinakdi kredisinin ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, İstekli 
tarafından teklif edilen toplam yatırım maliyetinin %15 (yüzde on beş)’inden az olmadığını 
gösteren banka referans mektubu sunulur. Bu kriter, birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş Ortaklığında, ortaklardan birinin yukarıda belirtilen yeterlik 
kriterini sağlaması yeterlidir. 

4.3.2. İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya 
bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler; ilgili mevzuata göre 
düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 
ya da vergi dairesince onaylı olarak Teklif dosyasına eklenir. Mali durumu göstermek üzere 
İstekli tarafından sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerin, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait 
yılsonu bilançosunu veya ilgili bölümleri göstermesi gerekir. Bu şekilde sunulan belgelerde; 

4.3.2.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem 
(bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen 
varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az (0,75) olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan 
düşülecektir), 

4.3.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 
oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az (0,15) olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

4.3.2.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının (0,50)’den küçük olması, 
4.3.2.4. Yukarıdaki bentlerde belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan 

bilançolarda, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir. Yukarıda 
belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.3.2.5. Teklif tarihi yılın ilk dört ayına denk gelen İhalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini 
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 
sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3.2.6. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre 
takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen İsteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 
alınır. 

4.3.2.7. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun, yukarıdaki ilk üç bentte yer 
alan kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu 
belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gerekir. 

4.3.2.8. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya 
bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, ilk üç bentteki kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 
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4.3.2.9. İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde, ilk üç bentte belirtilen kriterlerin herhangi 

bir ortak tarafından sağlanması yeterlidir. 

4.4.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.4.1. Ölçme doğrulama uzmanı; İstekli, kendi bünyesinde bulunan Ölçme doğrulama 

uzmanının sertifikasının kopyasını Teklif dosyasına ekler. 

4.4.2. İstekli, kendi bünyesinde Ölçme doğrulama uzmanı bulunmaması halinde iş 

ortaklığı veya alt yüklenici ilişkisi kurarak EVD’nin Ölçme doğrulama uzmanının sertifikasının 

ve yetkilendirme belgesinin kopyalarını Teklif dosyasına ekler. 

4.4.3. İş deneyim belgesi; İstekli, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan 

işlerle sınırlı olmamak üzere, Şartnamede benzer iş olarak kabul edilen işleri yapmış olduğuna 

dair iş deneyim belgelerini Teklif dosyasına ekler. İş deneyim belgelerinde işin bedelini gösteren 

tutar, İsteklinin Teklifinde taahhüt ettiği toplam yatırım tutarının %50’ine (yüzde ellisine) karşılık 

gelen (son 15 yıla ait, kümülatif veya tek seferde olmak üzere) İş deneyim belgesini sunmak 

zorundadır. İş deneyim belgesinin yeterliliği, kamu ihale mevzuatına uygun olarak belirlenir. 

4.5.  Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.5.1. Elektrik Enerjisi Üretim İşleri 

4.6.  İş deneyimi olarak sunulan belge İsteklinin kendisine ait olmalıdır. İstekli bünyesinde 

çalışan gerçek kişilere ve İsteklinin ortaklarına ait iş deneyim belgeleri değerlendirme dışı 

bırakılır. İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin iş deneyimini sağlaması 

yeterlidir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece İdare’ye sağlanacak toplam faydanın net 

bugünkü değeri üzerinden belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- Fiyat farkı verilecektir. Verilecek fiyat farkı; 

F = B x (A2/A1) 

A2:  Elektrik için, tasarrufun yapıldığı ilgili aya ait, Orta Gerilim tek terimli tek zaman 

ticarethane abonesine ilişkin dağıtım bedeli ve KDV hariç, Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli 

olarak EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı, 

A1:  Elektrik için, sözleşmenin yapıldığı aya ait, Orta Gerilim tek terimli tek zaman 

ticarethane abonesine ilişkin dağıtım bedeli ve KDV hariç, Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli 

olarak EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı, 

B: Şartnamenin 22.4 maddesinin (a) bendinde belirtilen kr/kWh, 

F: Hakediş döneminde kullanılan Birim Enerji Fiyatı, 

Şeklinde hesaplanacaktır. 

8- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı Bilkent Plaza A-1 Blok    

Kat: 1   06800 Bilkent ANKARA adresinden satın alınabilir. 

9- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Haberleşme 

Müdürlüğü Bilkent Plaza A-2 Blok Zemin Kat 06800 Bilkent - ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

    6598/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇLAR SATILACAKTIR 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 23.06.2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BERGAMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E-SATIŞ 

 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 
BERGAMA 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
5939 379,631 1 200,00 2.278,00

2 
BERGAMA 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
8732 1021,96 1 320,00 9.811,00

3 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1799 148,349 1 330,00 1.469,00

4 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1979 536,024 1 460,00 7.397,00

5 
BERGAMA 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
5236 949,657 1 470,00 13.390,00

6 
BERGAMA 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
662 329,246 1 530,00 5.235,00

7 
BERGAMA 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
720 418,205 1 550,00 6.900,00

8 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
857 300,962 1 560,00 5.056,00

9 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1400 308,251 1 580,00 5.364,00

10 
BERGAMA 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
880 550,296 1 650,00 10.731,00

11 
ÇANDARLI 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
638 456,414 1 650,00 8.900,00

12 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1324 493,468 1 670,00 9.919,00

13 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1814 787,599 1 720,00 17.012,00



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

14 
KIRKGEÇİT 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
674 268,747 1 730,00 5.886,00

15 
İNCECİKLER 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1206 611,829 1 750,00 13.766,00

16 
BERGAMA 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1973 638,821 1 850,00 16.290,00

17 
İNCECİKLER 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1986 1750,214 1 900,00 47.256,00

18 
GÖÇBEYLİ 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1641 923,349 1 990,00 27.423,00

19 
İNCECİKLER 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
633 501,366 1 1.000,00 15.041,00

20 
ÇANDARLI 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1750 743,041 1 1.008,00 22.470,00

21 
ÇANDARLI 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1456 824,791 1 1.042,00 25.783,00

22 DİKİLİ OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
473 361,455 1 1.120,00 12.145,00

23 
ÇANDARLI 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
3866 3101,349 1 1.589,00 147.841,00

24 
ÇANDARLI 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
335 335,112 1 1.650,00 16.588,00

25 DİKİLİ OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
4516 3427,976 1 1.884,00 193.749,00

26 
ÇANDARLI 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
8218 6714,261 2 1.908,00 384.325,00

27 
ÇANDARLI 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1327 1396,516 1 1.927,00 80.733,00

28 DİKİLİ OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
5502 3062,752 1 1.955,00 179.630,00

TOPLAM 67536 31341,641 29 25.993,00 1.292.388,00

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 29 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 
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2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 

Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 

için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres : Ertuğrul, Park Otel Sk. No: 3, 35700 Bergama/İZMİR 

Telefon : 0(232) 631 2836 

Fax No : 0(232) 632 0043 

    6600/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
İzmir İli Buca Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, Taşınmaz 

Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. 
Maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 
Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz-1 Taşınmaz-2 Taşınmaz-3 

İl / İlçe / Mahalle 
İzmir / Buca / Zafer  
Tapu Mahallesi: 
Kuruçeşme 

İzmir / Buca / İzkent  
Tapu Mahallesi: 
Tınaztepe 

İzmir / Buca / Aydoğdu  
Tapu Mahallesi: 
Tınaztepe 

Pafta /  
Ada / Parsel 

L18A15C4A Pafta  
20298 Ada / 3 Parsel 

22N-3B Pafta  
313 Ada / 6 Parsel 

22O-1C Pafta  
7587 Ada / 4 Parsel 

Adres Atatürk Caddesi No:190 1309 Sokak No:10 1202 Sokak No:11 
Alanı 6.000,00m² 4.360,00m² 4.624,00m² 

İmar Durumu 
Konut Dışı Kentsel 
Çalışma ve UA, E:0,60, 
Hmax= 9,50m 

SU Koşullu, E:1,40, 
Hmax= 15,80m 

Ticaret, E:1,00 

Fiili Durumu 

Taşınmaz ilan tarihi 
itibari ile boştur. (TEK 
Kurumu lehine 
3,53m²’lik yerde irtifak 
hakkı bulunmaktadır.) 

Taşınmaz ilan tarihi 
itibari ile boştur. 

Taşınmaz ilan tarihi 
itibari ile boştur. 

Muhammen Bedel 21.300.000,00TL 20.928.000,00TL 16.646.400,00TL 
Geçici Teminatı 639.000,00TL 627.840,00TL 499.392,00TL 
İhale Tarihi ve 
Saati  

21.06.2022 Salı günü 
Saat 15.15 

21.06.2022 Salı günü 
saat 15.45 

21.06.2022 Salı günü 
saat 16.15 

 

İhale Dosyasının Görüleceği Yer 

İhale dosyası, son temin edileceği tarih ve saate 
kadar, mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde görülebilir. (Menderes Cad. No:85, 
Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 
Buca İZMİR)  

İhale Dosyası Satış Bedeli 200,00TL (İki yüz Türk Lirası) 

İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres: 
Emlak İstimlak Müdürlüğü (Menderes Cad. 
No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, 
Oda: 602 Buca İZMİR) 

İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih: 21.06.2022 / Saat 11:00  
İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati 21.06.2022 / Saat 12:00  

İhale İçin Evrak Teslim Adresi 
Emlak İstimlak Müdürlüğü (Menderes Cad. 
No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, 
Oda: 602 Buca İZMİR) 

İhale Salonu Adresi (Dış ve İç Zarfların 
Açılacağı Yer) 

Buca Belediyesi Meclis Salonu (Menderes Cad. 
No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:2 
Buca İZMİR) 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN: 
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, ihale son evrak verme tarih ve saatine kadar Emlak İstimlak 
Müdürlüğüne (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca 
İZMİR) teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak 
gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 
verebilecektir. 
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3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ekinde verilen tüm belgelerin (Ek-6 hariç) doldurulup 

imzalanmış nüshalarını, 
2. Teminat mektubunu (ya da Madde-4’de açıklanan teminat olarak kabul edilebilecek 

değerleri),  
3. İhale dokümanının alındığını gösterir makbuz, 
4. Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
a. Gerçek kişi olması halinde 
i. Tebligat için adres beyanı gösteren belge (Ek-4),  
ii. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nufüs cüzdanı fotokopisi 
iii. Noter tasdikli imza beyannamesi, 
iv. Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait 

noter tasdikli imza beyannamesi, 
b. Tüzel kişi olması halinde 
i. İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

ii. Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı 
iii. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri, 
iv. Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter 

onaylı imza beyannamesi, 
v. Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan 

ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve 
ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

vi. Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili 
sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

vii. Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 
c. Ortak girişim olması halinde 
i. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
ii. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 
İstenen belgelerden Teklif Mektubu İç Zarf’a diğer tüm belgeler Dış Zarf’a konulacaktır. 
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması 

gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• İşbu ilan metni, mevzuat gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 
içermektedir. 

• Değerlendirmeye alınan İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 
üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

• İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
    6562/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların 

satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü 

ihaleye konulmuştur. 

2. İhale Tarihi / Günü / Saati: 23 Haziran 2022 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde 

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 

Encümen Toplantı Salonu Kat: 2 

4. Pazarlık Süreci: 

4.1.  İhale günü satılmayan ARSA; kanuni süre olan -15- gün boyunca ihalede kalacaktır. 

Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler 

(Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa 

ihaleden kaldırılacaktır. 

5. ÖDEME ŞEKLİ: 

5.1.  Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. 

5.2.  Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı 

ise en fazla - 24 - ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri 

Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) 

kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim 

uygulanmaz.) 

6. VERGİ, HARÇ VS. HK.: 

6.1.  Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. (Bütün taşınmazlardan KDV 

alınacaktır.) Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir. 

7. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME 

ŞARTLARI): 

7.1. Gerçek kişiler için: 

7.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

7.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep 

telefonu numarası, 

7.1.3. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

7.1.4. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli 

olmak üzere teminat mektubu aslı, 

7.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı, 

7.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri, 

7.2.  Tüzel kişiler için: 

7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi 
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7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin 

noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı, 

7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza 

sirküleri aslı, 

7.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için 

cep telefonu numarası, 

7.2.6. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli 

olmak üzere teminat mektubu aslı, 

7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı. 

8. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem 

Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı 

maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde 

yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile 

okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada 

meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda 

hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. 

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR 

S.N Cinsi Mahalle 
Ada 

Parsel 
Durumu KDV 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

İhale 

Saati 

1 Arsa 
E. 

Çelebi 
655/25 

TİCK (Ticaret + Konut) 

Ayrık Nizam - 5 Kat - 

Taks:0.36 Kaks:1.80 

Hmaks:20.00 

(20.382,95 m²) 

Var 58.000.000,00 1.740.000,00 14.00 

2 Arsa 
Y. 

Beyazıt 
2952/2 

TİCK (Ticaret + Konut) 

- 5 Kat - Taks:0.30 

Kaks:1.50 

Hmaks:15.50 

(10.196,90 m²) 

Var 6.650.000,00 199.500,00 14.02 

- İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat: 2) görülebileceği gibi, 

ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir. 

    6591/1-1 
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YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Yarı mekanize sistem yedekleri 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 67 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
    2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin  
a) Dosya No : 2221072 
b) İKN : 2022 / 568732 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Yarı mekanize sistem yedekleri - 88 kalem 
ç) Teslim Yeri /  
     İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina ve İkmal Dairesi 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 150 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
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 
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 
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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, 

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. 
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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 yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 

oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, grup çalışan malzemeler için toplamda en düşük, 

diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir, ancak 10, 11, 12 ve 13. kalem malzemeler birbirleri 

ile 15 ve 16. kalem malzemeler birbirleri ile grup oluşturmakta olup, Grup çalışan malzemeler 

aynı firmaya sipariş verileceğinden bu malzemelere kısmi teklif verilemeyecektir. Diğer 

kalemlerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 

verilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve 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. 

12.1.Yerli malı teklif eden istekliye ‘‘ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 

teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. Yerli malı 

teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi 

esas alınarak hesaplanacaktır.” 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 6508/1-1 
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30.000 KG ANFO VE 15.000 KG YEMLEMEYE DUYARLI EMÜLSİYON PATLAYICI 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

TKİ Kurumu ÇLİ Müdürlüğü 30000 kg ANFO ve 15000 kg Yemlemeye Duyarlı 

Emülsiyon Patlayıcı Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/571586 

1- İdarenin 

a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0286-416 20 01 

    Faks: 0286-416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2- İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü Açık Ocak 

Sahasından kullanılmak üzere 30000 kg ANFO ve 15000 

kg Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı Alımı 

b) İşin Yapılacağı Yer : Alım konusu malzemelerin Tesellüm Ambarına giriş 

yapılmasını müteakip ÇLİ Müdürlüğü Patlayıcı Madde 

Deposu’na teslimi gerçekleştirilecektir. 

3- İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 22.06.2022 Çarşamba günü saat 14:00 

d) Dosya No : 011-KÇLİ/2022-0663 

4- İhaleye ait dökümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 

Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Doküman alıcı ödemeli şeklide, posta veya kargo yoluyla satın 

alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 

gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının ihale 

tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. 

Dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 

edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5- Teklifler 22.06.2022 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 
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7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 

9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 

10- İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir. İhale üzerinde bırakılan istekliler ile 

üzerinde kalan kısımların tamamı için tek sözleşme imzalanacaktır. 

12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

   6590/1-1 

—— • —— 
50 Gr. ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 adet 50 Gr. Rize Turist çay poşeti, %20 artar - 

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

ihale usulü ile satın alınacaktır. 

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

RİZE adresinden 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 28.06.2022 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 

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

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

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8- İstekliler ihale konusu işe kısmi teklif veremezler. 

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

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    6585/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) Lisansların Sona Ermesi ve İptali 

başlıklı 17 nci maddesinin “Lisans sona erdirme işlemi Kurul tarafından veya bu yetkinin 
devredilmesi durumunda Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilir. Lisanslar;…“e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı hariç lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, 
durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde koşulun tekrar 
sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna 
kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde, .. f) Lisans verme aşamasında lisansa 
kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine 
getirilmemesi halinde,,.. sona erdirilir.” hükümleri uyarınca, petrol piyasasında faaliyet gösteren 
08/07/2021 tarih ve DAĞ/10310-1/44845 numaralı Dağıtıcı Lisansı sahibi Nurpa Enerji 
Madencilik Yapı Taşımacılık Besi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurumumuza 
ibraz edilen “04” emtia koduna sahip “Rem-Oil” ibareli markasının geçerlilik süresi sona 
erdiğinden tadile ilişkin diğer bilgi ve belgeler ile birlikte ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün 
içerisinde Kurumumuza başvurması gerektiği, bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti 
halinde ilgili lisansın sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen 
tebliğ olunur. 

   6524/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin sahip 

olduğu AR/TRS/K/F18-a3, a4 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 
04.07.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 
fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için 01.06.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği 
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 
olunur.    6566/1-1 

—— • —— 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
09/06/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

2022-05 numaralı Üniversitemiz Meram Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı 
Programına ait ilanımızda sehven yazılmış olan Grafik bölüm ismi Tasarım bölümü olarak 
aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle düzeltilmiştir. 

İLAN 
NO 

BİRİM/BÖLÜM/ 
ABD 

K. UNVANI DERECE ADET ALES YDS ÖZEL ŞART 

2022-
05 

Meram Meslek 
Yüksekokulu/ 

Tasarım/ 
Grafik Tasarımı3 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

5 1 70 - 

Grafik veya Güzel Sanatlar 
alanında tezli yüksek lisans 
yapmış   olmak. Bilgisayar 
destekli tasarım programı 
sertifikasına sahip  olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla 
yüksek lisans eğitiminden 
sonra alanında yükseköğretim 
kurumlarında en az 2 (iki) yıl 
ders verme deneyimine sahip 
olmak. 

İlan olunur. 6716/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6724/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6745/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6715/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/2/1-1 

  



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/5/1-1 

  



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/6/1-1 

  



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/7/1-1 

  



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/8/1-1 

  



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/9/1-1 

  



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/10/1-1 

  



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6767/11/1-1 

 

  



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/1/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/2/1-1 

  



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/3/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/4/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/5/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/6/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/7/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/8/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/9/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/10/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/11/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/12/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/13/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/14/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/15/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/16/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/17/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/18/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/19/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/20/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/21/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/22/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/23/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/24/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/25/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/26/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/27/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/28/1-1 



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/29/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6768/30/1-1 

  



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 6760/1-1 
  



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 6761/1-1 
  



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 6762/1-1 

  



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6725/1-1 

  



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
  6723/1/1-1 

  



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
  6723/2/1-1 
 

  



11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 11 pafta, 4015 parsel üzerindeki 1607081 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 1781 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhatteknik Yapı Denetim 
Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 
12.05.2022 tarihli ve E.2021/2225-K.2022/1056 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  
hükmedildiğinden, 29.09.2021 tarihli ve 31613 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Serhatteknik Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 01.06.2022 tarihli ve 3725535 sayılı 
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 6616/1/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 11 pafta, 4015 parsel üzerindeki 1607081 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Serhatteknik Yapı Denetim Ltd. Şti. 'nin kuruluş ortağı Sinan YILMAZLI 
(Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73153) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 12.05.2022 tarihli ve E.2021/2331-
K.2022/1057 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, 29.09.2021 tarihli 
ve 31613 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işleminin, Sinan YILMAZLI 
hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmı 01.06.2022 tarihli ve 3727120 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 6616/2/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, H21C05A4C pafta, 1719 ada, 36 parsel üzerindeki 1284025 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2396 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bursa 
Modern Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare 
Mahkemesinin 26.02.2021 tarihli ve E.2020/214-K.2021/383 sayılı kararı ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedildiği, karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara 
Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 31.03.2022 tarihli ve E.2021/869–K.2022/515 
sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” ve “davanın reddine” 
hükmedildiğinden, 12.04.2021 tarihli ve 31452 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava 
konusu işlemin iptaline" işleminin iptal edilerek, Bursa Modern Yapı Denetim Ltd. Şti. 
hakkındaki yeni iş almaktan men cezasının, 17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmî Gazete ilanı 
ile uygulanan "Yürütmenin Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 45 
günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 01.06.2022 tarih ve 
3728614 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 6616/3/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
27.12.2021 tarihli ve 2549172 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis 

edilen, FMY Güven Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Önder PEKER (Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 19921 Oda Sicil No: 3319) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 18.05.2022 tarihli ve E.2022/1034 sayılı 
kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 29.12.2021 
tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Önder PEKER hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlemin yürütülmesi 03.06.2022 tarihli ve 3795612 sayılı Makam Olur’u durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 6616/4/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hacı Abdurrahman Ekinci Vakfı. 

VAKFEDENLER: Hüseyin EKİNCİ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: BATMAN. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.05.2022 tarihli tashih şerhli 19.04.2022 

tarihli ve E:2022/104, K:2022/272 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel etkinliklerde bulunmak ve 

projeler üretmek, bireylere eğitim ve öğretim olanakları sağlamak, ülkenin eğitim, kültür ve 

sosyal bilinç düzeyini geliştirmek, ülkede sosyal açıdan dezavantajlı gruplara her yönüyle katkıda 

bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000 TL.- (İkiyüzbinbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU: Hüseyin EKİNCİ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Maliye Hazinesine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 6617/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ergene Kültür ve Eğitim Vakfı  

VAKFEDENLER: Fikret ÖZTÜRK, İdris AKBULUT, Bahadır ÖZTÜRK, Hasan Ali 

KARAHAN, SS. Ergene Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Şükrü ERHAL. 

VAKFIN İKAMETGAHI: TEKİRDAĞ 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Çorlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.12.2021 tarih ve E:2020/57, K:2021/375 sayılı 

kararı. 

VAKFIN AMACI: Ergene sınırları içinde ve gerektiğinde Tekirdağ sınırları içinde, tüm 

resmi kurumlardan ve özel sektörlerden ve şahıslardan yer temin ederek okul ve uygulama 

binaları ile tamamlayıcı yapıları yapmak, eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, eğitim öğretime 

açmak ve yapılmasını sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 124.000,00 TL (Yüzyirmidörtbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Fikret ÖZTÜRK, İdris AKBULUT, Cüneyt ERGÜN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyeden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 

kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 6618/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 

 

 
 6567/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2022 – Sayı : 31863 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7409 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka

ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998
Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2022/294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301)

YÖNETMELİKLER
–– Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

(No: 2022/7)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2022 Tarihli ve 11013 Sayılı

Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/05/2022 Tarihli ve 10208

Sayılı Kararı

KARAR
–– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine

İlişkin Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


