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MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce
Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 15- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet
ve diğer depolama tesislerinin maksat oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir, değiştiri-
lebilir veya kaldırılabilir.”

MADDE 2- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kayseri ilinde
aşağıdaki şartları taşıyan yapı kooperatifleriyle sınırlı olmak üzere bu madde hükmü uygula-
nır.

a) İnşaatların etaplar halinde yapılarak teslim edilmesi,
b) Terkin edilmemiş olması,
c) Yapımı tamamlanan etapta bağımsız bölüm malikine kooperatifçe tahakkuk ettirilen

bedelin ödenmiş olması,
ç) Kooperatif tarafından üyeye konutunun tapu devrinin yapılmış olması,
şartlarının birlikte sağlanması halinde; konutun tapu devrinin yapılmasından sonraki

dönemler için yapı kooperatifi tarafından yönetim giderleri hariç olmak üzere her ne ad altında
olursa olsun yapılmış borçlandırmalar veya bu kapsamda üçüncü şahıslara kooperatif tarafından
yapılan alacağın devrine ilişkin işlemler hükümsüzdür.

Birinci fıkra kapsamındaki şartları birlikte sağlayan kişilere karşı yapı kooperatifinin
veya bu alacağı devralan üçüncü kişilerin yapı kooperatifi nedeniyle açmış oldukları her türlü
alacak veya tazminat davaları ile bu kapsamda yapılan ilamsız icra takipleriyle ilgili olarak;
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ilgilinin talebi halinde bu davalarda verilen ve henüz kesinleşmemiş mahkeme kararları ile ke-
sinleşen dava ve takiplere dayanılarak başlatılan icra işlemleri, haciz, satış ve tahliye uygula-
maları durdurulur. Bu alacaklar kapsamında kesinleşen ilamlara dayanılarak devam eden ta-
kipler ile kesinleşen icra takiplerine son verilmesi için birinci fıkra uyarınca bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde borcun bulunmadığına dair davanın açıldığına ilişkin
belgenin ibraz edilmesi zorunludur; borcun bulunmadığına ilişkin kesinleşen ilamın icra dai-
resine ibraz edilmesi halinde takip sonlandırılır.”

MADDE 3- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-
nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Kocatepe beldesi sınırları
içerisinde bulunan 27/7/2004 tarihinden itibaren yapılan kadastro çalışmaları sonucu zilyetlik
şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması nedeniyle Hazine adına tespit ve tescili yapılmış
taşınmazlardan 1 inci ve 2 nci derece arkeolojik sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki ta-
şınmazların kadastro tutanaklarında zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen kişilerin veya mi-
rasçılarının, 31/12/2022 tarihine kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim-
lerine müracaatları halinde bu birimlerin talebi ile harca tâbi olmadan re’sen ilgilisi adına tes-
cilleri yapılır. Bu hüküm davası devam eden taşınmazların zilyet veya hak sahibi olan kişileri
veya kanuni mirasçılarını da kapsar. Bu davalarda karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir.
Yargılama giderleri ve masrafları hak sahibi olan kişi ve mirasçılarına yüklenir.”

MADDE 4- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi:” tanımı aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve fıkraya bu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Çevre yönetimi hizmeti: Bu Kanun ve Kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemeler
uyarınca tesis ve işletmelerin mevzuata uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp
uygulanmadığının değerlendirildiği ve çevre mühendisleri, çevre yönetim birimleri, çevre da-
nışmanlık firmaları veya Bakanlığın ilgili yönetmelikle belirlediği kişiler tarafından verilen
hizmeti,”

“Çevre yönetim birimi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere tesis veya işletmelerin
bünyesinde kurulan birimi,

Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından
yetkilendirilen tüzel kişiliği,

İleri atıksu arıtımı: Fiziksel, biyolojik veya kimyasal arıtma gibi klasik yöntemlerle
ilgili yönetmeliklerle belirlenen düzeyde arıtılamayan ya da arıtımı mümkün olmayan kirletici
maddelerin giderilmesinde kullanılan arıtma işlemini,”

MADDE 5- 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aşa-
ğıdaki cümle eklenmiş, (ı) bendinin (4) numaralı alt bendinin başına aşağıdaki cümle eklenmiş
ve bentte yer alan “Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz
araçlarından” ibaresi “Yüz elli groston ilâ” şeklinde değiştirilmiş, (m) bendinde yer alan “çevre
yönetim birimini kurmayanlara” ibaresi “çevre yönetimi hizmeti almayanlardan; çevre yönetim
birimini kurmayanlara ya da çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara” şeklinde,
“çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet al-
mayanlara” ibaresi “çevre mühendisi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişiyi bulundurmayan-
lara” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddeye ikinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu Havza’da
yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında bu bentteki ceza iki kat olarak
uygulanır.”
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“On sekiz (dâhil) grostona kadar olan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklı
evsel atıksuların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları vb. yıkama sularının
veya katı atıkların denize boşaltılması durumunda 5.000 Türk lirası, on sekiz ilâ elli (dâhil)
groston arasında olanlara 10.000 Türk lirası, elli ilâ yüz (dâhil) groston arasında olanlara 20.000
Türk lirası, yüz ilâ yüz elli (dâhil) groston arasında olanlara 30.000 Türk lirası idari para cezası
uygulanır.”

“ğğ) Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat limanı gibi kıyı tesisi yö-
netimlerinin; bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak, kendi
yönetim sahaları içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi halinde kıyı
tesis yönetimlerine 25.000 Türk lirası; deniz çöpleri, atıklar ve atıksuların toplanması ve yö-
netimine ilişkin gerekli tedbirleri almaması halinde bu yönetimlere 25.000 Türk lirasından
100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu bentte yer alan idari para cezaları,
balıkçı barınaklarına üçte bir oranında uygulanır.

hh) Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt
oranından daha fazla kükürt içeren akaryakıtı denizcilik yakıtı olarak kullanan gemi ve diğer
deniz vasıtalarından bin (dâhil) grostona kadar olanlar için groston başına 200 Türk lirası, bin
ilâ beşbin (dâhil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 25 Türk lirası,
beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 5 Türk
lirası idari para cezası verilir.

ıı) Günlük 1 kilogram veya daha az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından, tıbbi atık-
larını bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı ola-
rak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10.000 Türk
lirasına kadar idari para cezası verilir.”

“Bu maddede öngörülen cezalar Özel Çevre Koruma Bölgelerinde iki kat olarak uygu-
lanır.”

MADDE 6- 2872 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına “indirim uy-
gulamaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu ye-
niden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre bu oranı yüzde yüze kadar artırma-
ya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 2872 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “yö-
netim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum
ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın” ibaresi “yönetimi hizmeti” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 16- Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik

Havzası’nda ve bu Havza’da yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında,
büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde
iş termin planlarını Bakanlığa sunmak ve 3 yıl sonunda da ileri atıksu arıtma tesislerini kurup
işletmeye almak zorundadır.

Birinci fıkrada belirtilen sınırlar içerisindeki büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri 11 inci
maddenin altıncı fıkrasında belirtilen atıksu gelirlerinin yarısını birinci fıkrada belirtilen ileri
atıksu arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesinde bu tesisler kurulana kadar kullanılmak
üzere ayırmak zorundadır. Ayrılan bu gelirler bu maddede belirtilen amaç dışında kullanıla-
maz.”
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MADDE 9- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu paragrafında yer alan “İmar planlarında” ibaresi “Sanayi
alanları, ileri atıksu arıtma tesisleri, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç
olmak üzere imar planlarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 25- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, birden fazla yapı

için ruhsat alınarak inşaata başlanmış ve kat irtifakı kurulmuş ancak bir kısmı tamamlanmadan
süre nedeni ile ilk ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olan parsellerdeki eksik kalan yapılar için;
ruhsat eki onaylı statik projesinde deprem güvenliği bakımından yapılması zorunlu olan deği-
şiklikler hariç, yapı projelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılacak yeniden ruhsat
başvurularında, ruhsat başvurusunda bulunulan ilgili yapı maliklerinin tamamının muvafakati
aranır.”

MADDE 11- 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin bi-
rinci cümlesine “yukarıdaki bentlere göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “aykırılıktan so-
rumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-
Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- Mahalli idarelerin çevre kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında
arıtma, geri kazanım; arıtma çamuru işleme ve bertarafı; sıfır atık yönetimi kapsamında atıkların
toplama, taşıma hizmetleri, atık işleme, geri kazanım ve bertaraf tesisleri ile mapa ve şaman-
dıraların özel sektör eliyle ve özel hukuka tabi 10 yıldan uzun süreli sözleşmelerle yap-işlet-
devret modeliyle gerçekleştirilmesi ile bu maddede belirtilen kamu yatırım ve tesislerinden hâ-
lihazırda mevcut bulunanların idamesi, bakımı ve onarımı, yenilenmesi, kapasitesinin artırıl-
ması ile modernize edilmesi suretiyle ilave yatırımlarının yaptırılarak işletilmesi, niteliğine
göre görevli şirket veya mahalli idarece dönemsel olarak ödenecek işletme hizmet bedeli kar-
şılığında işlet devret modeliyle gerçekleştirilmesi halinde, iş ve işlemler bu Kanundaki usul ve
esaslar çerçevesinde yürütülür.

Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamındaki toplam yatırım tutarı ve/veya toplam iş-
letme hizmet bedeli 100.000.000 Türk lirasının altındaki projelerine ilişkin ihale ve sözleşme
işlemleri için bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yetkilendirme kararı aranmaz. Bu de-
ğerin altında kalmak amacıyla projeler bölünemez. Söz konusu projeler, Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandıktan sonra ihale işlemlerine başlanabilir. Bu tutar her
yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer
298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırı-
larak uygulanır. Mahalli idarelere bağlı kuruluşlar, bu madde kapsamındaki projelerini bağlı
oldukları mahalli idare üzerinden gerçekleştirirler.

Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamında yap-işlet-devret ve işlet devret modeliyle
gerçekleştireceği projeleri ile ilgili yetkilendirme talepleri; yer seçimi ve uygunluğunu da içeren
ön yapılabilirlik etüdü, ön proje veya kesin proje, idari şartname ile sözleşme taslağından oluşan
proje dokümanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teknik
olarak değerlendirildikten sonra yetkilendirme kararı için iletilir.

Görevli şirket, bu maddedeki yatırım ve hizmetlerin tamamlayıcısı veya ilgili olabilecek
ticari hizmetleri ve yatırımları, üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesine engel olmayacak
şekilde, ihale dokümanında yer alması kaydıyla ve ilgili idarenin onayını almak suretiyle ve
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söz konusu faaliyetlerden elde edilecek gelirin, taraflarca anlaşılacak oranlarda paylaşılması
şartıyla yapabilir. Bu faaliyetler dolayısıyla elde edilecek gelir; ön yapılabilirlik etüdünde pro-
jeye etkisi öngörülerek ihale dokümanında yer alması kaydıyla ve ön yapılabilirlik etüdüne
uygun olarak şartname ve sözleşmede düzenlenecek esaslar çerçevesinde görevli şirket ile ma-
halli idare arasında paylaşılır.

Proje sahibi mahalli idareler; proje konusuna, niteliğine ve özelliğine göre toplanan ge-
lirlerden, uygulama sözleşmesinde belirlenen ödeme miktarına karşılık gelen miktarı, Blokajlı
Banka Proje Hesabına aktarır. Uygulama sözleşmesindeki ödemeye ilişkin düzenlemeler çer-
çevesinde Blokajlı Banka Proje Hesabından yalnızca proje kapsamında yapılacak ödemelere
ve aktarımlara izin verilir.

Görevli şirketin görevini sözleşmedeki şartlara uygun olarak yerine getirmemesi veya
sözleşmede belirlenecek diğer hizmet kusuru hallerinde mahalli idarece yapılacak ödeme ke-
sintileri hariç olmak üzere, mahalli idarenin söz konusu aktarım ve ödemelerini Blokajlı Banka
Proje Hesabından yerine getirmemesi durumunda, görevli şirketin usul ve esasları sözleşmede
düzenlenecek başvurusu üzerine mahalli idare tarafından ödenmesi gereken tutar, Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi üzerine, ilgili mahalli idarelerin 2/7/2008 tarihli
ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Veril-
mesi Hakkında Kanun gereğince genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylarından, aynı
Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen kesintilerden sonra kalan kısımdan,
ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak Blo-
kajlı Banka Proje Hesabına takip eden ayın sonuna kadar aktarılır. Aktarılacak bu tutar, kesin-
tiler düşüldükten sonra ilgili mahalli idareye gönderilecek tutarın %10’unu aşamaz.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek tesisler için 30 yıldan az süreli olarak tesis
edilecek üst hakları da bağımsız ve sürekli nitelikte kabul edilir.

Bu madde kapsamında yetkilendirme talepleri, yetkilendirme kararı alınması ve ihale
sözleşme işlemlerine ilişkin, Blokajlı Banka Proje Hesabına ve yatırım ve hizmetlerin gerçek-
leştirilmesi ile diğer hükümlere ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca müştereken hazır-
lanacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 3996 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4- Türkiye Çevre Ajansı tarafından, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Kanunu kapsamında yer alan depozito düzenlemeleri çerçevesindeki yap-işlet-devret projeleri,
bu Kanundaki usul ve esaslara göre gerçekleştirilebilir.

Depozito düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Çevre Ajansınca yatırımı gerçekleştirilen
kamu yatırımlarının özel sektör tarafından belirli şartlarla ve 10 yıldan uzun süreli olarak işle-
tilmesi bu Kanundaki usul ve esaslara göre gerçekleştirilebilir.

Bu maddenin uygulanmasına yönelik diğer usul ve esaslar, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 14- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Bina kimlik sertifikası: Bu Kanun kapsamında denetlenerek tamamlanan yapıların
teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle, hem yapı
sahibi ve ilgili vatandaşlarca hem de kamu görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla yapıya
asılan sertifikayı,”
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MADDE 15- 4708 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Yetmiş beş yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları,
yapı denetim kuruluşu adına, şantiye mahallinde yapının denetimi görevini yürütemezler.”

MADDE 16- 4708 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü cüm-
lesine “Bu bedele,” ibaresinden sonra gelmek üzere “laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı
sisteme ilişkin deneylerden Bakanlıkça belirlenenlerin masrafları dâhil olup,” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 17- 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinin
(2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, fık-
ranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (e) bendinin (2) numaralı alt bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“2) Betondan numune alınması, laboratuvarda kürlenmesi, deneylerinin yapılması ve
raporlanması, izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde ilgili standartlara ve mevzuata uyulma-
ması,”

“9) Laboratuvar kuruluşunun, beton deneyine ilişkin Bakanlıkça belirlenen azami fi-
yatın üzerinde bedel aldığının tespiti,”

“d) Laboratuvar kuruluşuna, beton, hazır beton, beton çelik çubuk ve benzeri yapı mal-
zemesi üreten ve/veya pazarlayan firmalar adına laboratuvar hizmetinde bulunduğunun tespit
edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş al-
maktan men cezası verilir.”

“2) Laboratuvar kuruluşunun gerçeğe aykırı olarak düzenlediği raporu idarelere veya
şahıslara sunduğunun tespit edilmesi,”

“Bakanlıkça 5 inci madde uyarınca elektronik ortamda görevlendirildiği bir yapıda;
a) Yapı denetim kuruluşunca ilgili denetim personeli Bakanlıkça belirlenen sürede gö-

revlendirilerek yapının denetim sorumluluğunun üstlenilmemesi,
b) Denetim sorumluluğu üstlenilen ancak yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan ne-

denlerle Bakanlıkça belirlenen sürede yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmaması,
c) Yapı denetim kuruluşunun; izin belgesinin geçici olarak geri alınması, iptal edilmesi,

birinci fıkranın (g) bendi uyarınca yeni iş almaktan men cezası alması veya o yapı için Bakan-
lıkça elektronik ortamda yapılan görevlendirilmesinin kaldırılması durumları hariç olmak üzere
yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklı sebeple feshi,

ç) Yapı ruhsatı verildikten sonra, yapı denetim kuruluşunun gerçeğe aykırı beyan veya
bilgi/belge vermesi sebebiyle o yapı için hatalı görevlendirme yapıldığının anlaşılması,

hallerinde yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça elektronik ortamda yapılan sıralamadan
her bir fiili için 120 güne kadar çıkarılarak yapı denetim kuruluşunun yeni bir işte denetim görevi
üstlenmesine izin verilmez. Bu fıkra uyarınca, elektronik ortamda sıralamadan çıkarılan yapı
denetim kuruluşunun yeniden sıralamaya girmesi halinde, sıralamadan çıkarılmasına sebebiyet
veren yapıda tekrar Bakanlıkça görevlendirilmesi mümkündür. Bu fıkra uyarınca yürütülecek
işlemler için birinci fıkranın (h) bendi, üçüncü fıkra, beşinci fıkra, yedinci fıkra, onbeşinci fıkra
ve 9 uncu maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca uygulanan yeni bir
işte denetim görevi üstlenilememesine dair işlem yapı denetim kuruluşuna elektronik sistem
üzerinden bildirilir. Bu fıkranın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
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Yapı denetim kuruluşunun ek 1 inci madde kapsamında Bakanlıkça belirlenen esaslar
çerçevesinde yürüttüğü denetimde, ruhsat eki onaylı statik projesine uygun olan ancak ruhsat
eki diğer projelere uygun olmayan aykırılıkları tespit etmemesi halinde, yapı denetim kurulu-
şuna İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüğünce o işe ilişkin aldığı hizmet bedelinin %20’si oranında idari para cezası uygula-
nır.

Yapı denetim kuruluşunun, ek 1 inci maddeye göre Bakanlıkça belirlenen esaslar çer-
çevesinde yürüttüğü denetim görevinde;

a) Ruhsat eki onaylı statik projesine uygunsuzluğu tespit etmemesi,
b) Yapısal hasar olduğu halde bu durumu tespit etmemesi,
c) Tespite konu statik projesine uygunsuzluğun ya da hasarın mahallinde olmadığı halde

bu yönde tespitte bulunması,
ç) Bakanlıkça belirlenen sürede denetimi yerine getirmemesi,
hallerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı dene-

tim kuruluşunun bir yıl süre ile ek 1 inci madde kapsamında yeni bir denetim görevi üstlenme-
sinin engellenmesine yönelik idari müeyyide Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üze-
rine Bakanlıkça uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki idari müeyyideler Resmî Gazete’de ilan edi-
lir. Bu fıkra uyarınca yürütülecek işlemler için birinci fıkranın (h) bendi, yedinci fıkra ve
9 uncu maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 18- 4708 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına “hizmet bedelinin
ödenmesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “beton deneyine ilişkin laboratuvarca verilen hiz-
metlerin azami bedeli ve bu bedelin kimin tarafından karşılanacağı,” ibaresi eklenmiş ve fıkrada
yer alan “sertifika” ibaresi “bina kimlik sertifikası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 4708 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Bitmiş yapıların periyodik olarak denetimi ve hizmet bedeli
EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamında denetlenerek bina kimlik sertifikası alan yapılar,

sertifikanın asılmasını müteakip beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenir.
Bu denetimler Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları tarafından
yürütülür.

Yapı denetim kuruluşlarına bu madde kapsamında yaptıkları denetimlere dair verdikleri
hizmet için ödenecek bedel Bakanlıkça belirlenir.

Yapı denetim kuruluşlarınca bu madde kapsamında periyodik olarak yapılacak denetime
ilişkin verilen hizmetin bedeli, 5 inci maddenin altıncı fıkrası uyarınca yapı denetim hizmet
bedelinden Bakanlık Döner Sermaye İşletme Hesabına aktarılan Bakanlık payları kullanılarak
karşılanır.

Bu madde kapsamında denetim görevini mevzuata uygun şekilde yerine getirmeyen
yapı denetim kuruluşları, bu nedenle ortaya çıkacak yapı hasarlarından dolayı denetimi yaptığı
tarihten itibaren beş yıl süreyle yapı sahibine karşı sorumludur.

Bu maddeye göre yapılacak denetimle ilgili iş ve işlemler için binaya ve/veya bağımsız
bölüme girilmesinin engellenmesi halinde; denetim mahalline ilk gidişte buna dair tutanak tu-
tularak, ikinci gidişte girişi engelleyenlere idari para cezası verileceği ve sonrasında binaya
ve/veya bağımsız bölüme kolluk kuvvetleri yardımıyla girileceği hususunda uyarıda bulunulur.
İkinci gidişte girişi engelleyenlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 1.500
Türk lirası idari para cezası verilir. Buna rağmen girişin engellenmesi halinde mülki idare ami-
rinin veya varsa bu konuda yetki devredeceği yardımcısının onayı alınır ve kolluk kuvvetleri
yardımıyla binaya ve/veya bağımsız bölüme girilerek denetimle ilgili iş ve işlemler tamamla-
nır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
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MADDE 20- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu hâlde,
meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura
ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı veya usulsüz olduğu gerekçesiyle desteklemeden yararlan-
dırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçe ile bu Kanunun 23 üncü
maddesi uyarınca geri alınanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde
Bakanlığa başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim
yaptığının tespit edilmesi hâlinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere
faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu hü-
kümden yararlananlardan bu Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilmiş olan faiz,
kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasını düzenleyen özel kanunlar kapsamında faizler ye-
rine tahsil edilmiş olan ferî alacaklar ile katsayı tutarı ve geç ödeme zamları iade edilir. Bu hü-
küm yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında
takip başlatılanlar için de uygulanır ve maddede öngörülen şartların oluşması hâlinde hakla-
rındaki takip işlemlerine son verilir. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mad-
denin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak haklarında takip başlatılanların, takibe ilişkin yazının
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa başvurmaları hâlinde bunlar da madde hük-
münden aynı şartlar dâhilinde yararlandırılır. Bu maddeden yararlananlara 23 üncü maddenin
ikinci fıkrası uyarınca uygulanması öngörülen herhangi bir hak mahrumiyeti uygulanmaz.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve madde hükümle-
rinden yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce destekleme ödemeleri ile
ilgili olarak açmış oldukları davalar karşılıklı olarak sonlandırılır ve bu sebeple herhangi bir
yargılama gideri ile vekâlet ücreti talep edilemez.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan
vazgeçenlerin bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ
edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama
giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar idareden talep edilemez.”

MADDE 21- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun 27 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamına giren hak sahibi ailelerden söz-
leşme aşamasında borcunu peşin olarak ödemek isteyenlere borçlandırma bedeli üzerinden
yüzde altmış beş oranında indirim yapılır. Ödemesiz süre içerisindeki işlerde ise borçlandırma
bedeli üzerinden yapılacak peşin ödeme indirim oranları yönetmelikte belirtilir.”

MADDE 22- 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanunun adı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesi Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 6083 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Genel Müdürlük faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç, satın alma,

bakım, onarım, yapım, sigorta, kiralama, araştırma, tanıtım, temsil ve eğitim giderleri, yurt dı-
şında yürütülecek proje giderleri, kadastro hizmetlerinin yapılması, yenilenmesi, güncellenmesi
ve benzeri her türlü harcama döner sermaye gelirlerinden karşılanabilir.

(2)  Döner sermaye işletmelerinin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynak-
ları, her türlü idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının
da görüşü alınarak çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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(3)  Döner sermaye işletmesince elde edilecek gelirler bu Kanuna ekli (I) Sayılı Tarife
Cetvelinde gösterilmiştir. Tarife Cetvelindeki yöresel katsayılar; il ve ilçelerin coğrafi ve eko-
nomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate alın-
mak suretiyle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında belirlenir. Tarife Cetvelinde belirlenen döner ser-
maye hizmet bedeli tutarlarını veya oranlarını yarısına kadar indirmeye veya en fazla üç katına
kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu fıkradaki döner sermaye hizmet bedelleri her
yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer
298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başın-
dan geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Yeniden değerleme oranı uygulanmış tutarlar her
yıl Genel Müdürlük tarafından ilan edilir.

(4)  Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev
olarak yaptırıldığı takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine (100-300) ra-
kamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yap-
tıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda
aylık ek görev ücreti verilebilir.

(5)  Döner sermaye işletmeleri için kendi kaynaklarından karşılanmak üzere tahsis edi-
len sermaye miktarı Cumhurbaşkanınca beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan ser-
maye elde edilen kârlarla karşılanır. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına
ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere ertesi yılın
gelirlerine ilave edilir.

(6)  Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajans-
larının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapılacak
tapu işlemlerinden ve münhasıran elektronik ortamdaki verilere ilişkin olmak üzere veri pay-
laşımından döner sermaye ücreti tahsil edilmez. Ayrıca tapu müdürlüklerince gerçekleştirilen
her türlü terkin, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında sayılan alanlara yapılan her türlü bedelsiz terk ve bağışlama işlemlerinden, Genel
Müdürlük birimlerince sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi işlemlerinden, ilgililerin kusuru
olmaksızın nüfus müdürlüğü tarafından resen gerçekleştirilen maddi hataların düzeltilmesi, ta-
mamlanması ve geri alınması işlemleri neticesinde tapuda yapılan kimlik bilgileri düzeltme iş-
lemlerinden, tapu müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile konutu şerhi işlemlerinden
ve kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner sermaye ücreti tahsil edil-
mez. Veri paylaşımına ilişkin protokol veya sözleşmelerde, döner sermaye hizmet bedellerinin
ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenebilir.”

MADDE 24- 6083 sayılı Kanuna ekte yer alan (I) Sayılı Tarife Cetveli eklenmiştir.
MADDE 25- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının

Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi
ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen,
orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım
alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerlerden, sınırları Cumhurbaşkanınca
belirlenen alanlar; İstanbul ili, Şile ilçesinde Darlık ve Ömerli Barajlarının yapımından etkile-
nen Darlık ve Esenceli Mahallelerinin yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için Orman Genel
Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu
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alanlarda 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa
kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Or-
man Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit
sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır.

(2) Yeni yerleşim yerindeki hak sahipliği, borçlandırma ve takyide ilişkin usul ve esaslar
Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

MADDE 26- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştü-
rülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının onüçüncü cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, fıkranın son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklen-
miş; üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesine “kabul edilenlere” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve diğer hak sahiplerine” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “yapım maliyetleri-
nin” ibaresi “yapım maliyetlerinin/rayiç değerinin” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Açık artırma ile satışı yapılacak payların üzerindeki ve Kanun kapsamındaki alanlarda ve par-
sellerde anlaşma yolu ile Bakanlığa, TOKİ’ye veya İdareye bedeli karşılığında devredilen ta-
şınmazların sicilindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar, satış sonrasında
satış bedeli üzerinde devam eder.”
“Satış işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi halinde, Bakanlığın durumu ilgili tapu müdürlü-
ğüne bildirmesi üzerine, satışı yapılan arsa veya arsa payı, satış işleminden sonra üçüncü bir
kişiye devredilmemiş veya satıştan önceki malik adına doğrudan tescilini hukuken ve/veya fii-
len imkânsız hale getiren bir uygulamaya tabi tutulmamış ise resen eski maliki adına tescil
edilir ve satış bedelinin iadesi sağlanıncaya kadar satış bedeli tutarında alıcı lehine kanuni ipo-
tek tesis ve tescil edilir. Yargı kararı ile satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile hissesi
satılan malikin zararının tazmin edilmesi yönünde Bakanlık/İdare aleyhine karar verilmesi du-
rumunda, ödenmesine hükmedilen bedel, Bakanlığın/İdarenin bu konuda kendisine yapacağı
bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, hisseyi satın alan malik tarafından hissesi sa-
tılan eski malike ödenir. Verilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması sebebiyle bedelin Ba-
kanlıkça/İdarece ödenmesi halinde, ödenen bedel hisseyi satın alan malikten genel hükümlere
göre tahsil edilir.”
“(b) bendi uyarınca yapılacak satın alma ve trampada; Bakanlıkça yapılan satın alma/trampa
teklifinin malikçe kabul edilmesi durumunda yapılan anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir
ve taraflarca imzalanır. Anlaşmaya konu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile satın
alma bedelini, malikin kimlik bilgilerini ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair
kabul beyanlarını da ihtiva eden bu tutanak malikin ferağ beyanı ve tapuda Hazine adına ya-
pılacak tescilin hukuki sebebi sayılır. Taşınmazın Hazine adına tescili veya terkini bu tutanağa
istinaden tapu müdürlüğünce resen yapılır.”

MADDE 27- 6306 sayılı Kanunun 6/A maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine
“Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ge-
rektiğinde kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak” ibaresi, fıkraya birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, fıkranın mevcut ikinci cümlesinde yer alan “Riskli
olarak tespit” ibaresi “Riskli olarak tespit/kabul” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, yedinci fıkrasının üçüncü cümlesine “borç miktarı oranında” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “birinci dereceden” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesine “hesaba yatırılır”
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ibaresinden sonra gelmek üzere “; hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kay-
dında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar ve şerhler hak sahibi adına
yatırılan taşınmazın bedeli üzerinde devam ettirilir; tapu kaydındaki haklar ve şerhler Bakan-
lığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilir” ibaresi eklenmiştir.
“Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk
kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılır. Bakanlık veya idare tarafından, binanın bulunduğu
arsanın tehlikeli durumu veya binadaki hasar ve tahribat bakımından acilen boşaltılması ve
yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilir.”
“Tahliyeye ilişkin tebligat ikinci fıkrada belirtilen şekilde yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak
uygulamalarda maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine
taşınma yardımı yapılabilir.”
“Uygulama yapılacak alandaki taşınmazlar, feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden tapuda
müteahhide devredilmiş ise, uygulama neticesinde meydana gelen yeni taşınmazlar hak sahip-
liği çalışmaları gözetilerek müteahhide devir yapan eski malikleri adına resen tescil olunur.”

MADDE 28- 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış ve dokuzuncu fıkrasının (c) bendine “bunların iştirakleri” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
“mevzuat hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ki-
şisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında
yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde de-
ğiştirilmiş, fıkranın birinci cümlesine “paylaşması veya satması;” ibaresinden sonra gelmek
üzere “fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve” ibaresi eklenmiş, fıkraya dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiş, fıkranın mevcut altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve mad-
deye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İzin bedelinin üst sınırı; her halükarda yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ya-
bancı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için belirlenen pafta başına izin bedelinin 100.000 katı Türk
lirasını geçemez.”

“(3) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi stan-
dartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla Bakanlıkça sertifikalandırılır. Sertifika bedelleri
Bakanlıkça belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi Birim Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır.
Sertifikalara ilişkin kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Coğrafi veri toplayan sensör ve donanımlar ilgililerince Bakanlıkça oluşturulacak
elektronik ortama kaydedilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.

(5) Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren yazılımlar, sensör ve do-
nanımlar için bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan sertifika ve kayıt zorun-
luluğu aranmaz.

(6) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca;
a) Coğrafi Veri İzninin alınmaması durumunda; başvuru için faaliyet sahibine tebliği

tarihinden itibaren en az 10 gün süre verilir. Süresi içinde başvurusunu yapmayanların faali-
yetleri durdurulur ve izin bedelinin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Pafta sınır ala-
nının tespit edilememesi halinde idari para cezası için 1.000 (bin) adet 1/1000’lik pafta üze-
rinden hesaplama yapılır.
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b) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda;
100.000 TL (yüzbin Türk lirası) idari para cezası uygulanır. Cezanın uygulandığı tarihten iti-
baren 3 ay içinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız kullanımın her tespitinde aynı mik-
tarda idari para cezası uygulanır. Bu tutar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir
önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hüküm-
leri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

c) İdari para cezası kararları, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm-
lerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir. Cezalar, tebliğ tarihinden itibaren
1 ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip
ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edile-
bilir. İtirazlar zaruret olmayan hallerde evrak üzerinden incelenerek karara bağlanır. İtiraz üze-
rine verilen mahkeme kararları kesindir. Cezaların uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Ba-
kanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

(7) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapacakları iş birlikleri kapsa-
mında gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine; Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri So-
rumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması,
veri madenciliği yapması ve yeni veri üretmesi konularında; fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin
mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler
saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından lisans verilir. Lisans kapsamında Bakanlıkla payla-
şılan verilerin üçüncü şahıslara bedeli karşılığında Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden
verilmesi durumunda elde edilecek gelirler Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kul-
lanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Mü-
dürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Lisans bedelleri, Bakanlıkça belirlenir ve Döner Sermaye
İşletmesi Birim Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır. Lisansa ilişkin kapsam, usul ve esaslar Ba-
kanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(8) Bu madde hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığına aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il müdürlüklerine
devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usul ve esasları çerçevesinde yapılır.”

MADDE 30- 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Bakanlık tarafından Ajansa kullanma izni verilen veya kiralanan, Kıyı Kanunu kap-
samındaki devletin hüküm ve tasarrufu altında yer alan alanlarda; mapa ve şamandıra sistemleri
kurmak, işletmek, deniz araçlarına atık alım hizmetlerini vermek ve bu hizmetlerin verilmesini
sağlamak.”

“(2) Ajans, ihtiyaç hâlinde bu maddede sayılan faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini
haiz şirketler kurarak gerçekleştirebilir.”

MADDE 31- Bu Kanunun;
a) 15 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 32- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

14/6/2022
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

14 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 5730

14 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 5731

14 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 5732

14 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

15 Haziran 2022 – Sayı : 31867                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                             15 Haziran 2022 – Sayı : 31867



YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı: 5733

14 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TIBBÎ İŞLEM VE UYGULAMALARI
NEDENİYLE SORUŞTURULMASINA VE İDARECE ÖDENEN

TAZMİNATIN RÜCU EDİLMESİNE DAİR USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğre-

tim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar dışındaki sağlık
meslek mensupları hakkında sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis
ve tedaviye ilişkin tıbbî işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmalara ve kamu ku-
rum ve kuruluşları ile Devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık meslek mensuplarının, söz
konusu işlem ve uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın, görevinin gerek-
lerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi
kararı ile tespit edilmesi halinde ilgilisine rücu edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile Mesleki
Sorumluluk Kurulunun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Mesleki Sorumluluk Kurulu, kamu veya özel sağlık

kurum ve kuruluşları ile Devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri
ile diğer sağlık meslek mensuplarının, soruşturma ve rücu sürecindeki iş ve işlemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin soruşturmaya ilişkin hükümleri;
a) Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi

olanlar,
b) Bu fıkranın (a) bendi dışında kalan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek

mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye iliş-
kin tıbbî işlem ve uygulamalar haricindeki fiillerinden doğan soruşturmalar,

hakkında uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel

Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Başkan ve başkan yardımcısı: İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk

sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve
destek hizmetlerini yürütmek üzere yönetici pozisyonunda istihdam edilen personeli,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) İdare: Mesleğini icra eden sağlık meslek mensubu çalıştıran bütün kamu idarelerini,
d) İnceleme: Kurulda görüşülecek rücu dosyalarına ilişkin olarak ilgili idareler tarafın-

dan yaptırılan incelemeyi,
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e) Kanun: 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu,
f) Kurul: Mesleki Sorumluluk Kurulunu,
g) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
ğ) Ön inceleme: Haklarında bu Yönetmeliğin soruşturmaya ilişkin hükümleri uygulanan

sağlık meslek mensuplarının tıbbî işlem ve uygulamaları nedeniyle Kurul tarafından yapılan
veya yaptırılan incelemeyi,

h) Sağlık meslek mensubu: Hekim, diş hekimi ve eczacı ile 22/5/2014 tarihli ve 29007
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan
Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte sayılan diğer sağlık
meslek mensuplarını,

ı) Tıbbî işlem ve uygulama: Sağlık meslek mensupları tarafından sağlık mesleğinin ic-
rası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin işlem ve uygulamaları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Mesleki Sorumluluk Kurulu
Kurulun oluşumu ve çalışma esasları
MADDE 5- (1) Kurul, Sağlık Bakanı tarafından belirlenen;
a) Bakan yardımcısı,
b) Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri genel

müdürleri veya yardımcıları,
c) Profesör veya doçent unvanlı biri dâhilî, diğeri cerrahi branştan iki hekim,
olmak üzere yedi üyeden oluşur.
(2) Kurulun başkanı Bakan yardımcısıdır. Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca belirlenen

üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.
(3) Kurul, ayda en az bir kez, en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve üye tam sayısının

salt çoğunluğuyla karar alır. Çekimser oy kullanılamaz.
(4) Görüşülmekte olan veya Kurula gelmesi muhtemel güncel konular hakkında görüş

ve düşünceler toplantı dışında açıklanamaz. Toplantının ve oylamanın gizliliği muhafaza edi-
lir.

(5) Kurul gündemi Başkan tarafından zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dikkate alı-
narak belirlenir. Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Aynı konuyu içeren
veya benzerlik gösteren gündem maddelerinin birleştirilerek görüşülmesine veya gündemdeki
maddelerin sırasının değiştirilmesine Başkan tarafından karar verilebilir.

(6) Kararlar ve varsa karşı oylar, gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır.
(7) Kurul toplantılarında ele alınacak teknik ve uzmanlık gerektiren konular hakkında

danışma görevi yapmak, görüş ve önerilerini sunmak üzere en az üç kişiden oluşan ihtisas ko-
misyonları kurulabilir. İhtisas komisyonu üyeleri Genel Müdürlükçe teklif edilen konunun uz-
manı adaylar arasından Başkan tarafından seçilir. Komisyon üyeleri Kurulda oy kullanamaz-
lar.

(8) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya hiz-
metlerini yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

(9) Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına göre, başka bir Bakan yardımcısının
başkanlığında birinci fıkrada belirtilen unvan ve nitelikleri haiz kişilerden yeni kurullar oluş-
turabilir.
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Kurulun görevleri
MADDE 6- (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Soruşturma izni verilmesine dair görevler;
1) Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi

olanlar dışındaki sağlık meslek mensupları hakkında tıbbî işlem ve uygulamaları nedeniyle ön
inceleme yapmak veya yaptırmak,

2) Ön inceleme raporundaki bulgulara göre gerek gördüğünde yeniden inceleme yap-
mak veya yaptırmak,

3) Soruşturma izni verilip verilmemesine karar vermek,
4) Soruşturma iznine ilişkin kararın yetkili mercie intikal ettirilmesini temin etmek.
b) Rücuya dair görevler;
1) İdare aleyhine tazminata hükmeden mahkeme kararının, sağlık meslek mensubunun

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığını tespit eden
kesinleşmiş ceza mahkemesi kararının, inceleme raporu ile ilgili diğer evrakın raporla birlikte
eksiksiz olarak sekretarya tarafından Kurula sunulmasını sağlamak,

2) İdarece yapılan ödemeye, sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı
hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğinin kesinleşmiş ceza
mahkemesi kararı ile tespit edildiği hallerde;

i) Gerektiğinde ilgili sağlık meslek mensubunu, zarar gören veya hak sahibini veya ka-
nunî temsilcilerini ve varsa sigorta şirketinin temsilcisini dinlemek,

ii) İdarî yargı kararı uyarınca ödenen meblağın hangi miktarının sağlık meslek mensu-
bunun kesinleşmiş ceza mahkemesi kararına konu fiilinden kaynaklandığını gerekirse uzman
bilirkişiye tespit ettirmek,

iii) Sağlık meslek mensubunun tazminata konu olaydaki kusur oranına göre rücu edilip
edilmeyeceğine, edilecek ise miktarına görevin kötüye kullanıldığını tespit eden ceza mahke-
mesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde gerekçeli olarak karar vermek ve ve-
rilen kararın usulüne uygun olarak ilgili idarelere, sağlık meslek mensubuna ve varsa sigorta
şirketine bildirilmesini sağlamak,

3) Rücu edilmesine karar verilen dosyaları ilgili idareye göndermek.
c) İhtiyaç halinde teknik ve uzmanlık gerektiren konularda görüşüne başvurmak üzere

ihtisas komisyonları oluşturmak veya kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen
kurumlar ile kanunen bilimsel ve teknik görüş bildirmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlardan
görüş almak.

ç) Sağlık meslek mensubunun, hizmetten faydalananın ve şikâyetçi ile diğer ilgililerin
mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması konusunda 24/3/2016
tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatının öngördüğü ted-
birleri almak.

d) Kurul kararlarının ilgililere hangi kanun yolları ve mercilere hangi süre içinde baş-
vurulabileceği belirtilerek bildirilmesini temin etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma İznine Dair Usul ve Esaslar

Ön inceleme
MADDE 7- (1) Ön inceleme; Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan

soruşturma usulüne tabi olanlar dışındaki sağlık meslek mensuplarının tıbbî işlem ve uygula-
maları nedeniyle Kurul tarafından bizzat yapılan veya kamuda görevli sağlık meslek mensupları
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hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-
ması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen görevlilere ya da özel
sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan sağlık meslek mensupları
hakkında müdürlüklerde görevli başkan veya yardımcılarına yaptırılan incelemedir.

Ön inceleme usulü
MADDE 8- (1) Kurul, sağlık meslek mensuplarının Kanun kapsamına giren bir suç iş-

lediğini öğrendiğinde, 4483 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatının öngördüğü usule göre bir ön
inceleme yapar veya yaptırır.

(2) Ön inceleme sırasında şikâyet konusunun münhasıran Kanun kapsamındaki sağlık
meslek mensuplarının tıbbî işlem ve uygulamalarına ilişkin olduğu tespit edilir ise inceleme
tamamlanarak rapor düzenlenir. İnceleme sırasında fiilin faili veya konusu bakımından tefrik
edilmesi gerektiği anlaşılır ise Kanun kapsamında olan kısım tefrik edilerek buna ilişkin ön
inceleme ayrıca yürütülerek sonuçlandırılır.

(3) Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan sağlık
meslek mensupları bakımından müdürlüklerde görevli başkan veya yardımcılarını ön inceleme
yapmak üzere görevlendirebilir. Ön inceleme neticesinde hazırlanan raporun karar vermeye
yeterli olduğu değerlendirilir ise Kurul tarafından soruşturma izni konusunda gerekçeli olarak
bir karar verilir. Kurul aydınlatılması gereken hususlar tespit ederse, bizzat veya ön incelemeyi
yapan aynı veya başka görevliler eliyle yeni bir inceleme yaptırabilir.

Soruşturma izni
MADDE 9- (1) Soruşturma izni Kurulun; Cumhuriyet başsavcılığının sağlık meslek

mensubu hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine
göre soruşturma yapabilmesine izin vermesidir.

(2) Kurul, soruşturma izni konusundaki kararını suçun Kurul tarafından öğrenildiği ta-
rihten itibaren ön inceleme dâhil en geç altmış gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde otuz
günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Sürenin son günü bir tatil gününe rastlarsa süre,
tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

(3) Kurulca, her halde ikinci fıkrada belirtilen süreler içinde soruşturma izni verilmesi
veya verilmemesi konusunda gerekçeli olarak karar verilmesi zorunludur.

Kararların bildirimi
MADDE 10- (1) Soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine dair Kurul kararı;

Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan sağlık meslek mensubuna, şikâyet
edene ve müdürlüğe gönderilir.

İtiraz
MADDE 11- (1) Soruşturma izni verilmesine dair Kurul kararına karşı hakkında ince-

leme yapılan sağlık meslek mensubu, soruşturma izni verilmemesine dair karara karşı Cum-
huriyet başsavcılığı veya şikâyetçi, işleme koymama kararına karşı da şikâyetçi Ankara Bölge
İdare Mahkemesine itiraz edebilir.

(2) İtiraz süresi Kurul kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren on gündür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rücu Usul ve Esasları

Davanın ihbarı ve rücu
MADDE 12- (1) Tıbbî işlem ve uygulama nedeniyle tazminat ödenmesi talebiyle aley-

hine dava açılan idare, davayı sağlık meslek mensubuna; mesleki malî sorumluluk sigortası
bulunan sağlık meslek mensubu da sigortacıya ihbar eder.
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(2) Rücu istemi, kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan

sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis

ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idare aleyhine açılan davada mahkeme

kararına göre idarece ödenen meblağın; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek

suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi ha-

linde ilgili sağlık meslek mensubundan tazminata konu olaydaki kusur oranı gözetilerek Kurul

tarafından belirlenen miktarının ödenmesinin istenilmesidir.

(3) Rücu istemi, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesi sonucunda tespit edilen so-

rumlu kişiye yöneltilir.

İnceleme ve karar

MADDE 13- (1) İnceleme; mahkeme kararına göre idarece ödenen meblağın sağlık

meslek mensubundan rücuan tazmin edilip edilmeyeceği hususunda Kurul tarafından verilecek

karara esas olmak üzere sağlık meslek mensubunun görevli olduğu idarece yaptırılan incele-

medir.

(2) İnceleme neticesinde tanzim edilen rapor, sağlık meslek mensubunun mesleki malî

sorumluluk sigortası varsa, poliçe ve ekleri ile hadisenin sigortacıya ihbar edildiğine dair belge

ve kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile birlikte rücu değerlendirmesine esas olmak üzere,

incelemenin tamamlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde idare tarafından Kurula intikal et-

tirilir.

(3) Kurul sekretaryası evrakları şeklî bakımdan inceleyerek varsa eksikliklerin on gün

içinde tamamlanmasını sağlar.

(4) İdare tarafından ödenen tazminattan dolayı rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu mik-

tarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp

kullanmadığı hususundaki kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile mahkûmiyetine karar verilen

sağlık meslek mensubunun tazminata konu olaydaki kusur oranı gözetilerek ceza mahkemesi

kararının kesinleştiği tarihten itibaren Kurul tarafından bir yıl içinde karar verilir.

(5) Kurul tarafından verilen kararın yedi gün içinde ilgili idarelere intikali sağlanır.

(6) Kurulca rücu edilmesine karar verilen miktar, ilgili idarelerce genel hükümlere göre

tahsil edilir.

Sorumluluk

MADDE 14- (1) Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle görevinin

gereklerine aykırı hareket ettiklerinin kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi

durumu dışında malî ve idarî yönden sorumlu tutulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(17) 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasa-
sında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında görevli tedarik şirketlerinin lisanssız
üreticilere yapılması gereken ödemeleri zamanında ve/veya kısmen ya da tamamen yerine ge-
tirmediğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu ödemelerin zamanında yapılabilmesi amacıyla
avans alacaklarının bloke edilmesi de dahil uygulanacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esaslar
Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
ECZA TİCARETHANELERİ VE ECZA TİCARETHANELERİNDE 

BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ürünlerin ve etkin maddelerin iyi dağıtım uy-

gulamalarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak tüm tedarik
zincirini kapsayacak şekilde alımı, satımı, saklanması, komisyonculuğu, dağıtımı, ihracatı ve
nakliyesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle

Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dük-
kanlara Mahsus Kanuna ve 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
Kanununa göre açılmış ve açılacak ecza ticarethaneleri ile 1 inci maddede belirtilen faaliyetlerin
yürütüldüğü yerler ve bu yerlerde hizmet veren personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle

Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dük-
kanlara Mahsus Kanuna, 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
Kanununa, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü mad-
desinin (k) bendine, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak-
kında Kanuna ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Ku-
rum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktarma merkezi: Ürünlerin ve etkin maddelerin, nakliyat yolunun bir sonraki aşa-

masına geçmeyi beklerken uygun şekilde boşaltma, tekrar yükleme ya da geçici depolamasının

yapıldığı ve saklama koşulları ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alınması kaydıyla (soğuk oda

koşulu/oda sıcaklığı, sıcaklık-nem izlenmesi, güvenlik tedbirleri ve benzeri) maksimum 72

saat tutulabildiği geçici saklama merkezini,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Beşeri tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, teşhis koymak veya far-

makolojik, immünolojik ya da metabolik etki göstererek bir fizyolojik fonksiyonu iyileştirmek,

düzeltmek veya değiştirmek amacıyla, insanlarda kullanılan veya insana uygulanan her türlü

doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu içeren ürünü, 

ç) Dağıtım: Ürünlerin ve etkin maddelerin bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında

doğrudan nihai tüketiciye satışı hariç olmak üzere tedarik edilmesi, saklanması, satılması ve

yetkili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması dâhil olmak üzere bütün işlemleri, 

d) Ecza ticarethanesi: Ürünlerin ve etkin maddelerin tedarik edilmesi, saklanması, sa-

tılması, dağıtımı ve ihracatı faaliyetlerinden birinin veya tümünün yürütüldüğü müesseseleri,

e) Elleçleme: Ürünlerin ve etkin maddelerin asli niteliklerinin değiştirilmeden tasnif

edilmesi işlemini,

f) Etkin madde: Bir beşeri tıbbi ürünün üretiminde kullanılması planlanan, üretiminde

kullanıldığında fizyolojik fonksiyonları düzeltmek, iyileştirmek, değiştirmek veya tıbbi teşhis

amacıyla farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstermek üzere ürünün etkin bileşeni

olan madde ya da maddeler karışımını,

g) Geçici depolama yeri: Ürünlerin ve etkin maddelerin gümrüğe sunulmasından sonra

gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar depolandığı,

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde tanımlanan yerleri,

ğ) Gümrük antreposu: Gümrük gözetimi altında bulunan ürünlerin ve etkin maddelerin

konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri ilgili mevzua-

tında belirlenen 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde tanımlanan antrepoları,

h) Hizmet alan: Ürünün kalitesinin korunması ve bütünlüğünün sürdürülebilmesi için

bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri veren ile yaptığı sözleşme çerçevesinde hizmet alan

tüzel ya da gerçek kişi veya kişileri, 

ı) Hizmet veren: Ürünün kalitesinin korunması ve bütünlüğünün sürdürülebilmesi için

bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri alan ile yaptığı sözleşme çerçevesinde hizmet veren

tüzel ya da gerçek kişi veya kişileri,

i) İlaç Takip Sistemi (İTS): Beşeri tıbbi ürünlerin karekod kullanılarak tekilleştirilme-

sini, her biriminin geçtiği noktalardan yapılan bildirimler ile üretim, ithalat, ihracat, alış, satış,

devir, tüketim, zayi olma, geri ödeme gibi tedarik zincirinde gerçekleşen tüm hareketlerini ya

da hareket iptallerini gerçek zamanlı izleyen, geri çekme, bloke etme gibi bu ürünler üzerinde

yapılması gereken iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği merkezi kayıt ve takip sistemini,
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j) İmalat: Klinik araştırma ürünleri de dâhil beşeri tıbbi ürün ve/veya etkin maddelerin

üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin tartımını, bölünmesini, işlenmesini, primer am-

balajlama işlemlerini, sekonder ambalajlama işlemlerini, bitmiş ürün haline getirilmesini, bun-

larla ilgili kontrolleri ve seri serbest bırakma faaliyetlerini,

k) Kanun: 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşle-

rinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanu-

nu,

l) Komisyoncu: Dağıtım ve fiziksel elleçleme yapmayan, tüzel ya da gerçek kişi adına

bağımsız olarak görüşmeler yapan, ürünlerin ve etkin maddelerin satışı, satın alınması veya

ihracatı ile ilgili tüm aktivitelerde yalnızca aracılık etmeye yetkili tüzel ya da gerçek kişi veya

kişileri,

m) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu,

n) Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsör: 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik kapsamında

tanımı yapılan listelenmiş maddeler ve listelenmemiş maddeleri,

o) Listelenmiş madde: Kolaylıkla izole edilerek çıkartılıp kullanımlarına imkan ver-

meyen karışımlar ve halihazırda uygulanabilen yollarla yeniden elde edilemeyen karışımlar ile

bu şekildeki farmasötik preparatlar ve diğer preparatlar hariç olmak üzere, Kontrole Tabi Kim-

yasal Maddeler Hakkında Yönetmelik ekinde sıralanan maddeleri ve bunların karışımlarını ve

doğal  haldeki ürünlerini,

ö) Listelenmemiş madde: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik

ekinde yer almamakla birlikte yasadışı uyuşturucu ve/veya psikotrop madde imalinde kulla-

nılmış olduğu tespit edilmiş ve edilecek olan maddeleri,

p) Majistral ilaç: Hasta için özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve eczanede bu

formüle göre hazırlanan ilacı, 

r) Mesul müdür: Ürünler, etkin maddeler ve iyi dağıtım uygulamaları hakkında gerekli

temel, bilimsel ve teknik bilgi birikimi olan, ilgili firma ve Kurum tarafından sorumlu olarak

kabul edilen eczacıyı, 

s) Muhafaza: Aktarma merkezlerinde geçici süreli bulundurulması hariç olmak üzere,

ürünlerin ve etkin maddelerin kalitelerinin sürdürülebilmesi için iyi dağıtım uygulamaları doğ-

rultusunda depolanmasını,

ş) Müdürlük: İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerini,

t) Müfettiş: Kurumda görevli başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısını, 

u) Özel saklama koşulu: Oda sıcaklığının dışındaki saklama koşullarını, 

ü) Prodüvi: Majistral ilaç yapımında kullanılan farmasötik kalitedeki hammaddeleri,

v) Serbest Bölge: 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde

tanımlanan bölgeyi,

y) Sorumlu personel: Aktarma merkezlerinde görev alan ve ilgili firma ile Kurum ta-

rafından sorumlu olarak kabul edilen ön lisans veya lisans mezunu kişiyi, 

z) Şube: Kurumca izin belgesi düzenlenmiş bir ecza ticarethanesinin şubesi olarak, aynı

ticarî unvan ve başka mesul müdürün sorumluluğu altında ve ayrı bir izin belgesi alınması şartı

ile faaliyet gösteren ecza ticarethanesini, 
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aa) Ürün: Majistral ilaçlar ve klinik araştırmalarda kullanılacak araştırma ürünleri hariç

olmak üzere beşeri tıbbi ürünler, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve prodüvileri,

bb) Ürün Denetmeni: Kurumda görevli ürün denetmeni ve ürün denetmen yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tedarik Zinciri

Tedarik zincirine ilişkin hükümler

MADDE 5- (1) Ürünlerin ve etkin maddelerin yasal tedarik zinciri dâhilinde hareketi

zorunludur. Yasal tedarik zinciri, ilgili mevzuatı çerçevesinde ruhsat/izin/yetki verilmiş ve bu

kapsamda ürünlerin ve etkin maddelerin ilgisine göre alımı, satımı, ihracatı, saklanması, ko-

misyonculuğu, dağıtımı veya nakliyesi faaliyetlerini yürüten kişi, kurum ve kuruluşlardan olu-

şur. Beşeri tıbbi ürün üretim yeri izin belgesi sahipleri ilgili mevzuatında belirtilen hükümler

çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Yasal tedarik zinciri dâhilindeki faaliyetler bu Yönetmelikte belirtilen alanlar ve sı-

nırlar çerçevesinde yürütülür. 

(3) Ruhsatsız/izinsiz, sahte, miadı dolmuş, hatalı üretilmiş olan, değiştirilmiş, bozulmuş

ve geri çekilmiş ürünlerin satışı yapılamaz.

(4) Ruhsatsız/izinsiz, sahte, hatalı üretilmiş olan, değiştirilmiş ve/veya bozulmuş olduğu

tespit edilen veya bunlara yönelik şüphe duyulan ürünler derhal Kuruma, ilgili kurum/kuruluşa

ve ruhsat sahibine bildirilir. Kurumca, İlaç Takip Sistemi üzerinden gerekli sorgulamalar da

yapılarak bu tür durumların tespiti ya da buna dair yeterli şüphe bulunması halinde, ilgili ürün-

lerin/serilerin tedarik zincirine girmesini önleyecek tedbirler alınır. Bu hususta nihai karar ve-

rilene kadar ilgili ürünler/seriler fiziksel olarak ayrı ve kilitli bir alana alınır ve elektronik sis-

temde bunların satışı engellenir.

(5) Kurumca gerek görülmesi halinde inceleme/denetim yapılır.

Ecza ticarethanesi 

MADDE 6- (1) Ecza ticarethanesi, ürünlerin ve etkin maddelerin saklama koşullarına

uygun olarak muhafaza edilmelerini ve dağıtılmalarını garanti edecek yeterli ve uygun bina,

tesisat, ekipman, kapasite ve fiziki yapılanma ile yeterli sayıda, uygun nitelikte personele sahip

olmalıdır. 

(2) Ürünler ve etkin maddeler ile 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında ecza ticarethane-

lerinde satılabileceği belirtilen diğer ürünler ayrı alanlarda depolanır.

(3) Ecza ticarethanelerinde bu Yönetmelikte geçen faaliyetlerin yürütülmesi ve ürün-

lerin kalite etkililik ve güvenliliğinin sağlanabilmesi için oluşturulacak fiziksel alanlar, altyapı

koşulları, personel, şikâyetler, iç denetim, sevkiyat, fason iş ve işlemler, kalite yönetim ve do-

kümantasyon sistemi gereklilikleri ile yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin ayrıntılar kılavuzla dü-

zenlenir. 

(4) Ecza ticarethaneleri tarafından, ürünlerin piyasadan derhal geri çekilebilmesini sağ-

layacak bir dağıtım kayıt sistemi kurulur. Geri çekme işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde

gerçekleştirilmesini sağlayacak acil eylem planı ile 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliğine uygun geri çekme prosedürü oluşturulur.
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Geri çekilen, imhaya ayrılan veya iade ürünler ve etkin maddeler ecza ticarethanesinde bulunan

diğer ürünlerden fiziksel olarak ayrı şekilde, tanımlı alanlarda saklanır. Ürünlere ait bilgiler

kayıt altına alınır. 

Aktarma merkezi 

MADDE 7- (1) Aktarma merkezleri ürünler ve etkin maddelerin saklama koşulları ile

ilgili gerekli tüm tedbirlerin alınması kaydıyla (soğuk oda koşulu/oda sıcaklığı, sıcaklık-nem

izlenmesi, güvenlik tedbirleri ve benzeri) maksimum 72 saat tutulabildiği geçici saklama mer-

kezleridir. 

(2) Aktarma merkezlerinde ürün ve etkin maddelerin bekletildiği sürelerin asgariye in-

dirilmesi için gerekli tedbirler alınır ve bu süreler kaydedilir. 

(3) Aktarma merkezlerinde sıcaklık/nem değerleri kayıt altına alınır ve kayıtlar saklanır. 

(4) Aktarma merkezlerinde ürün ve etkin maddelerin aktarma merkezine ulaştığı sev-

kiyat ambalajları bozulmayacak şekilde, temiz alanlarda, uygun koşullarda ve gerekli güvenlik

tedbirleri alınmak suretiyle saklanması sağlanır. 

(5) Aktarma merkezlerinde özel saklama koşulu gerektiren ürün ve etkin maddelerin

saklanması gerektiği durumlarda tedarikçinin sevkiyat validasyonlarında tanımladığı koşullara

(strafor kutular, buz aküsü data logger ve benzeri ekipman yerleşimi) riayet edilerek sevkiyat

ambalajları bozulmayacak şekilde saklanması sağlanır.

(6) Ecza ticarethaneleri tarafından aktarma merkezlerinden hizmet alınması, ecza tica-

rethanelerinin ürün ve etkin maddelerin kalitesine ilişkin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

Komisyoncu

MADDE 8- (1) Komisyoncu ruhsatlı/izinli ürünlerin ve etkin maddelerin satışı veya

satın alınması ile ilgili tüm faaliyetlere yalnızca aracılık eder. 

(2) Komisyoncunun ruhsatlı/izinli ürünlerin ve etkin maddelerin dağıtımını ve fiziksel

elleçlemesini yapması, bu ürünleri sahipliğine alması ve kendi namına ya da vekâleten satması

yasaktır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Başvuru, Belgelendirme, Nakil, Tadilat ve Kapatma

Faaliyet alanları ve sınırları

MADDE 9- (1) İlgili Bakanlıkların mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak sure-

tiyle bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler ancak bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyul-

ması şartıyla Kurumca verilecek izin kapsamında yürütülür.  

(2) 1 inci maddede belirtilen faaliyetler; yetkileri çerçevesinde ecza ticarethaneleri, ak-

tarma merkezleri, gümrük antrepoları ve geçici depolama ve dağıtım yerlerinde yürütülür. Bu-

nunla birlikte gümrük antrepoları ve geçici depolama yerlerinde yürütülen faaliyetler gümrük

mevzuatı hükümlerine tabidir.

(3) Ecza ticarethaneleri, izin belgesinde kayıtlı faaliyetler dışında faaliyet gösteremez,

1 inci maddede belirtilen faaliyetler için, izin belgesinde kayıtlı adres dışında tesis kullanıla-

maz.

(4) Ecza ticarethanelerinin başvurarak ayrıca izin belgesi almaları halinde şubeleri açı-

labilir.
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(5) Ecza ticarethanelerinde, ürünler ve etkin maddeler ile veteriner tababette kullanılan

tıbbi ürünlerin, kozmetik ürünlerin, takviye edici gıdaların, sıhhi-hijyenik tıbbi madde ve mal-

zemelerin, tıbbi cihazların, sağlık profesyonelleri tarafından tavsiye edilen özel beslenme amaç-

lı gıdaların, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalar, bebek formülleri, devam

formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ile ilgili mevzuatına ve bu Yönetmelik hüküm-

lerine uyulması şartı ile toptan veya perakende alımı, satımı, ihracatı, muhafazası, dağıtımı ve

nakliyesi faaliyetleri yürütülebilir.  

(6) Ecza ticarethaneleri sadece;

a) Eczanelere,

b) Beşeri tıbbi ürün imalathanelerine,

c) Diğer ecza ticarethanelerine, 

ürün ve etkin madde satışı yapabilir. Ayrıca ecza ticarethanelerinden;

ç) Bakanlıkça, ilgili Bakanlık veya kurumlarla koordinasyonla oluşturulacak listelerdeki

ürünlerle ve kullanım amacıyla sınırlı olmak koşuluyla, ilgili mevzuatında ürün bulundurması

gerektiği belirtilen yerlere,

d) Kurumca onay verilmesi kaydıyla araştırmalarda kullanılacak olan ruhsatlı ürünleri

ve hammaddeleri ilgili kurum ve kuruluşlara,

e) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yalnızca veteriner tıbbi ürünleri, bu

ürünleri satmaya yetkili veteriner hekim muayenehanelerine, polikliniklerine ve hayvan has-

tanelerine,

f) Bağışıklama hizmetinde kullanılmak ve ticari amaç taşımamak kaydıyla sadece aşı-

ları, özel muayenehaneler ve özel teşhis ve tedavi merkezlerine,

g) Eczacı bir mesul müdür istihdam etmek şartıyla ilaç ihraç etme yetkisi olanlara,

ürünlerin toptan satışı yapılabilir. Ecza ticarethanelerinden diğer ecza ticarethanelerine

ve eczacı bir mesul müdür istihdam etmek şartıyla ilaç ihraç etme yetkisi olanlara uyuşturucu,

psikotrop veya prekürsör maddeler ve ulusal ve uluslararası kontrole tabi ilaçların satışı yapı-

lamaz. Aynı ecza ticarethanesinin şubeleri bu kısıtlamanın dışındadır.

(7) Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında ecza ticarethanelerinden

şahıslara toptan veya perakende satış yapılamaz.

(8) Ecza ticarethaneleri, uyuşturucu, psikotrop veya prekürsör maddeler ve ulusal ve

uluslararası kontrole tabi ilaçlar hariç olmak üzere ürünleri ve etkin maddeleri, ruhsat/izin

sahibi veya bunların yetki verdiği tüzel ya da gerçek kişi veya kişilerden veya diğer ecza tica-

rethanelerinden tedarik edebilir.

(9) Ecza ticarethaneleri tarafından ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve İTS bildi-

rimleri yapılmak suretiyle ihracat yapılacak ülke mevzuatına uygun ihracat faaliyetleri yapıla-

bilir.  

(10) Ecza ticarethanelerinde bölme, parçalama, yeniden ambalajlama gibi imalat faali-

yetlerinde bulunulamaz.

(11) Serbest bölgede faaliyet gösterecek ecza ticarethaneleri, ilgili mevzuata ve bu Yö-

netmelik hükümlerine uymak zorundadır.
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(12) Ecza ticarethaneleri faaliyetlerini yürütürken, uyuşturucu, psikotrop veya prekürsör

maddeler ve ulusal ve uluslararası kontrole tabi ilaçlar bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hü-

kümleri doğrultusunda alım ve satımını yapmakla ve tespit ettikleri uygunsuzlukları Kuruma

bildirmekle yükümlüdür. 

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 10- (1) 1 inci maddede yer alan faaliyetler ile ilgili ecza ticarethanesi olarak

faaliyet göstermek isteyen gerçek ya da tüzel kişi veya kişiler, EK-1 ve EK-2’de belirtilen bilgi

ve belgelerle birlikte müdürlüğe başvuruda bulunur.

(2) Aktarma merkezi faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi veya kişiler,

EK-3 ve EK-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte müdürlüğe başvuruda bulunur.

(3) Komisyoncu olarak faaliyet göstermek isteyen kişiler, EK-5’te belirtilen bilgi ve

belgelerle müdürlüğe başvuruda bulunur.

(4) Başvurularda sunulması gereken bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde başvuru

değerlendirmeye alınmaz. 

(5) Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz sunulmasını takiben en geç on beş gün içinde

müdürlük tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre mahallinde kontrol gerçekleştirilir. Ko-

misyoncular için mahallinde kontrol gerçekleştirilmeksizin dosya üzerinden değerlendirme ya-

pılır. Komisyoncuların mahallinde denetlenmesine, gerekmesi halinde Kurum tarafından karar

verilir. 

(6) Beşinci fıkrada belirtilen kontrol, denetim ve/veya değerlendirme neticesinde uy-

gunsuzluk tespit edilmesi halinde bu durum başvuru sahibine bildirilir ve uygunsuzluğun gi-

derilmesi talep edilir.  

(7) Beşinci ve/veya altıncı fıkralarda belirtilen süreçlerin tamamlanmasının ardından

müdürlükçe tüm bilgi ve belgeler Kuruma iletilir. Bilgi ve belgelerin Kuruma ulaşmasını taki-

ben on beş gün içinde gerekli değerlendirme yapılır. Başvuru değerlendirme süresi toplamda

90 günü geçemez.

(8) Yapılacak değerlendirme sonucunda Kurumca belirlenen esaslar doğrultusunda ge-

rekli denetimler yürütülür. Bununla birlikte aktarma merkezleri için Kurumun denetim yapma

hakkı saklı kalmak suretiyle müdürlükçe denetimler yürütülerek sonuçları Kuruma bildirilir. 

Belgelendirme

MADDE 11- (1) 10 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtildiği şekilde Kurum tara-

fından yapılan değerlendirme sonucunda başvurunun uygun olduğunun tespit edilmesi ve ya-

pılacak denetimler sonucu uygun bulunması halinde ecza ticarethaneleri ve aktarma merkez-

lerine faaliyetlere uygun olarak izin belgesi ile mesul müdürlük belgesi veya sorumlu personel

izin belgesi düzenlenir. 

(2) İzin belgesi ile mesul müdürlük belgesi veya sorumlu personel izin belgesinde ka-

yıtlı bilgilerde oluşacak her türlü değişiklik Kuruma bildirilir, belgelerin aslı gerekli işlemler

için Kuruma iletilir.

(3) Kurum tarafından yapılacak değerlendirmeye istinaden uygun bulunan komisyon-

cuya ait bilgiler kayıt altına alınarak Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanır. Kurum, so-

nucu yazı ile müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirir. Komisyoncular için ayrıca belge düzen-

lenmez.
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(4) Komisyoncuya ait kayıtlı bilgilerde oluşacak her türlü değişiklik Kuruma bildirilir.

Kurum tarafından mevcut kayıt üzerinde gerekli değişiklikler yapılır.

Nakil ve tadilat

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yerlerin nakil işlemlerinde bu yerlerin

açılmasına ilişkin usûl ve esaslar uygulanır. Mevcut izin belgeleri Kuruma sunulur. Yeni izin

belgeleri düzenlenene kadar mevcut yerler, vasfını koruduğu müddetçe faaliyetine devam eder.

(2) İzin verilen yerlerde tadilat yapılmasını gerektiren hallerde, ilgili alanlarda tadilat

yapılmadan önce EK-6’da belirtilen bilgi ve belgeler ile müdürlüğe başvuruda bulunulur. Ge-

rekmesi halinde denetim yapılabilir. 

Kapatma 

MADDE 13- (1) Herhangi bir sebeple kapatılacak olan ecza ticarethanesinde mevcut

ürünler ve etkin maddeler yasal tedarik zinciri dâhilinde yetkili yerlere devredilir ve bütün bu

işlemlerin kayıtları tutulur. Uyuşturucu, psikotrop veya prekürsör maddeler ve ulusal ve ulus-

lararası kontrole tabi ilaçların devir ve teslimleri ise müdürlükçe görevlendirilen yetkililer ne-

zaretinde tutanak düzenlenerek gerçekleştirilir. İlaç Takip Sistemine gerekli bildirimler yapı-

lır.

(2) Kapatılacak ecza ticarethanelerince, mevcut ürünler ve etkin maddelerin yetkili yer-

lere devredilmesine ve İlaç Takip Sistemine gerekli bildirimlerin yapılmasına istinaden ecza

ticarethanesine ait izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi müdürlükçe Kuruma gönderilir ve

belgeler Kurum tarafından iptal edilir.

(3) Aktarma merkezlerinin kapatılma talepleri, izin belgesi ve sorumlu personel izin

belgesi ile birlikte müdürlükçe Kuruma gönderilir ve belgeler Kurum tarafından iptal edilir.

(4) Komisyoncuların faaliyetine son verme talepleri müdürlükçe Kuruma bildirilir ve

Kurum tarafından mevcut kayıt üzerinde gerekli düzenlemeler yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesul Müdür ve Sorumlu Personel

Mesul müdür 

MADDE 14- (1) Ecza ticarethanesi, eczacı bir mesul müdür ile faaliyet gösterir ve me-

sul müdür adına Kurumca mesul müdürlük belgesi düzenlenir.

(2) Mesul müdür, bu Yönetmelik, ilgili diğer mevzuat ve iyi dağıtım uygulamaları pren-

siplerine uygun olarak ürünlerin ve etkin maddelerin nihai tüketiciye satışı hariç olmak üzere

tedarik edilmesi, muhafaza edilmesi, satılması, dağıtımı ve ihracatı faaliyetlerinden sorumludur. 

(3) Ecza ticarethanelerinin şubeleri olması durumunda her bir şubede ayrı mesul müdür

görevlendirilir.  

(4) Ecza ticarethanesinin hizmet verdiği saatlerde mesul müdürün görevi başında bilfiil

bulunması zorunludur.

(5) Mesul müdür seçim yolu ile gelinen görevler haricinde başka hiçbir görev yürüte-

mez. Ancak seçim yolu ile üstlenilen görev, ecza ticarethanesinin hizmet verdiği saatlerde

mesul müdürün görevinin başında bulunmasını engelleyecek mahiyette ise, yeni bir mesul mü-

dür tayin edilir. 
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(6) Hastalık ve sair mazeretlerle ecza ticarethanesinden bir haftaya kadar ayrılmak zo-

runda kalan mesul müdür durumunu müdürlüğe yazılı olarak bildirmelidir. Ayrılış müddeti bir

haftadan iki aya kadar devam edecekse, ecza ticarethanesinde hâlihazırda görev yapan mesul

müdürlük vasıflarını haiz bir eczacının bulunması halinde bu kişi vekâleten görevlendirilebilir,

aksi halde ecza ticarethanesine herhangi bir özel ya da kamu kurum/kuruluşunda görev yap-

mayan eczacı vekâleten görevlendirilerek müdürlüğe bildirilir.

(7) İki ayı geçen ayrılmalarda ise, yeni bir mesul müdürün tayini için müdürlük aracılığı

ile Kuruma başvurulur, aksi takdirde mesul müdür tayinine kadar ecza ticarethanesinin izin

belgesi askıya alınmak suretiyle faaliyeti durdurulur.

(8) Yapılan denetimlerde üst üste iki defa işinin başında bulunmayan mesul müdüre ya-

zılı olarak ikazda bulunulur. Bu ikazdan sonra üçüncü defa işinin başında bulunmadığı tespit

olunan mesul müdürün belgesi iptal edilir. 

(9) Mesul müdürlük görevinin herhangi bir şekilde boşalması halinde, durum, en geç

beş iş günü içerisinde ecza ticarethanesi sahibince müdürlüğe bildirilir ve mesul müdürlük bel-

gesi iptal edilmek üzere iade edilir. Yeni mesul müdür tayin edilmesi için, gerekli belgeler ile

birlikte bu görevin boşalmasından itibaren en geç on beş iş günü içerisinde müdürlük aracılığı

ile Kuruma başvurulur. Aksi takdirde mesul müdür tayinine kadar ecza ticarethanesinin izin

belgesi askıya alınmak suretiyle faaliyeti durdurulur.

(10) Bu maddede belirtilen koşulları yerine getirmesi şartı ile ecza ticarethanesi izin

sahibi, mesul müdür sorumluluğunu bizzat kendisi yürütebilir.

Sorumlu personel

MADDE 15- (1) Aktarma merkezleri, ön lisans/lisans mezunu bir sorumlu personel ile

faaliyet gösterir ve sorumlu personel adına Kurumca sorumlu personel izin belgesi düzenle-

nir.

(2) Sorumlu personel, bu Yönetmelik, ilgili diğer mevzuat ve iyi dağıtım uygulamaları

prensiplerine uygun olarak ürünlerin ve etkin maddelerin temiz alanlarda ve uygun koşullarda,

gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle geçici süreli saklanması faaliyetlerinden sorum-

ludur. 

(3) Aktarma merkezlerinin hizmet verdiği saatlerde sorumlu personelin görevi başında

bilfiil bulunması gerekir. 

(4) Ön lisans veya lisans mezunu olması şartı ile aktarma merkezi izin sahibi, sorumlu

personel sorumluluğunu bizzat kendisi yürütebilir.

(5) Sorumlu personel seçim yolu ile gelinen görevler haricinde başka hiçbir görev yü-

rütemez. Ancak seçim yolu ile üstlenilen görev, aktarma merkezinin hizmet verdiği saatlerde

sorumlu personelin görevinin başında bulunmasını engelleyecek mahiyette ise, yeni bir sorumlu

personel tayin edilir. 

(6) Hastalık ve sair mazeretlerle aktarma merkezinden bir haftaya kadar ayrılmak zo-

runda kalan sorumlu personel durumunu müdürlüğe bir yazıyla veya kayıtlı elektronik posta

ile bildirir. Ayrılış müddeti bir haftadan iki aya kadar devam edecekse herhangi bir özel ya da

kamu kurum/kuruluşunda görev yapmayan ön lisans/lisans mezunu birisi vekâleten görevlen-

dirilerek müdürlüğe bildirilir.
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(7) İki ayı geçen ayrılmalarda ise, yeni sorumlu personel tayini için müdürlük aracılığı

ile Kuruma başvurulur, aksi takdirde sorumlu personel tayinine kadar aktarma merkezinin izin

belgesi askıya alınmak suretiyle faaliyeti durdurulur.

(8) Yapılan denetimlerde üst üste iki defa işinin başında bulunmayan sorumlu personele

yazılı olarak ikazda bulunulur. Bu ikazdan sonra üçüncü defa işinin başında bulunmadığı tespit

olunan sorumlu personelin izin belgesi iptal edilir. 

(9) Sorumlu personel görevinin herhangi bir şekilde boşalması halinde, durum, en geç

beş iş günü içerisinde aktarma merkezi sahibince müdürlüğe bildirilir ve sorumlu personel izin

belgesi iptal edilmek üzere iade edilir. Yeni sorumlu personel tayin edilmesi için, gerekli bel-

geler ile birlikte bu görevin boşalmasından itibaren en geç on beş iş günü içerisinde müdürlük

aracılığı ile Kuruma başvurulur. Aksi takdirde sorumlu personel tayinine kadar aktarma mer-

kezinin izin belgesi askıya alınmak suretiyle faaliyeti durdurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Hizmetler, Saklama ve Nakliye, Kayıtlar, Hizmet Alımı

Sunulması gereken zorunlu hizmetler

MADDE 16- (1) Eczanelere dağıtım yapan ecza ticarethanelerinde, Kurumca oluştu-

rulan güncel zorunlu ilaçlar listesinde yer alan ürünlerin, ildeki en az 3 eczaneye yetecek mik-

tarda bulundurulması ve talep edilen yerlere en kısa sürede ulaştırılması gerekir. Bu maddenin

tatbikinde ürünlerin piyasada bulunma durumu dikkate alınır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar, hastanın

ilaca erişiminde mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Saklama ve nakliye ile ilgili hususlar

MADDE 17- (1) Ürünler ve etkin maddeler saklama koşullarına uygun olarak muhafaza

edilir. Özel saklama koşulu gerektiren ürün ve etkin maddelerin niteliğine uygun fiziki şartlar

sağlanarak gerekli kayıtlar tutulur. 

(2) Depolama alanlarında, ürün ve etkin maddelerin sıcaklık ve nem değerleri belirlenen

limitler dışına çıktığında uyarı verecek etkin bir alarm sistemi kurulur.

(3) Ürünlerin ve etkin maddelerin, nakliyesi sırasında kalitelerinin korunarak, gerekli

sıcaklık ve nem koşulları altında sevkiyatı sağlanır. Ürünlerin ve etkin maddelerin hasar gör-

mesine ve çalınmasına karşı gerekli önlemler alınır. 

Kayıtlar 

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerde ilgisine göre, ürün-

lerin veya etkin maddelerin sipariş, alım, satım, dağıtım, iade, imha ve stoklarını gösteren ka-

yıtlar tutulmalıdır. Bu kayıtlar parti numarası, son kullanma tarihi, ürünün veya etkin maddenin

adı, alınan veya dağıtılan miktarı, alım veya dağıtım yapılan kişi veya kuruluşların adları ve

adresleri ile geri çekme işlemleri açısından izlenebilirliğini sağlayacak tüm bilgileri içermelidir. 

(2) Ecza ticarethanelerinde, uyuşturucu ve/veya psikotrop ilaçlarla, kan ürünleri ve im-

münolojik tıbbi ürünlere ilişkin kayıtlar ilgili mevzuatına ve Kurum tarafından belirlenen usul

ve esaslara uygun olarak tutulur. 

(3) Ecza ticarethanelerinde sıcaklık ve nem takibine ilişkin kayıtlar elektronik ortamda

tutulur.
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(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan yerlerde görevli personele iliş-
kin tüm kayıtlar tutularak saklanmalıdır.

(5) İlaç Takip Sistemi kapsamına giren ürünler üzerinde yapılan tüm işlem ve hareket
bilgilerinin İlaç Takip Sistemine bildirimi yapılır. İlaç Takip Sistemine yapılan bildirim ile mev-
cut fiziki stoklar ve ürünün sevk edildiği yeri ve ürün miktarlarını gösteren bilgi ve belgeler
uyumlu olmalıdır. 

(6) Ecza ticarethaneleri tarafından, ihracat faaliyeti ile ilgili olarak İlaç Takip Sistemine
ihracat bildirimi yapılır. İlaç Takip Sistemine yapılan ihracat bildirimlerindeki bilgiler ile malın
ihraç edildiği ülke ve firmayı gösteren belgelerin uyumlu olması gerekir.

(7) Ecza ticarethanelerinin ihraç ettiği ürünler ile ilgili herhangi bir sorun çıkması ha-
linde; ecza ticarethanesi tarafından ihracatın yapıldığı ülkenin sağlık otoritesine ve Kuruma
bilgi verilmesi mecburidir. Bu bilgilendirmenin daha önce yazılı hale getirilmiş bir prosedür
doğrultusunda yapılması gerekir.

(8) Ecza ticarethaneleri tarafından, ihracı gerçekleştirilen ürünlere ilişkin ihracat be-
yannamelerinin birer örneği ve ihracat bildirimi yapılmış ürünlere ait karekod bilgileri gerek-
tiğinde Kuruma sunulmak üzere muhafaza edilir.

(9) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin tüm kayıtlar faaliyetin yürütüldüğü
mahallinde 5 yıl süre ile muhafaza edilir.

Hizmet alımı ve sözleşmeler  
MADDE 19- (1) Hizmet alan ile hizmet veren arasında görevlerin ve sorumlulukların

açık şekilde tanımlandığı, hizmetin iyi dağıtım uygulamalarına uygunluğu yönünden takibine
olanak sağlayan sözleşme yapılır. Bununla birlikte, bu hüküm tarafların Kuruma karşı olan so-
rumluluklarını kaldırmaz. 

ALTINCI BÖLÜM
Denetim Yetkisi ve Denetimin Şekli

Denetime yetkili olanlar
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren tüm gerçek ya da tüzel

kişi veya kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin denetim, inceleme ve soruştur-
maları müfettiş, ürün denetmenleri ve müdürlükte görevli denetime yetkili kişiler tarafından
yapılır.

(2) Gümrük antreposu ve geçici depolama yerlerinde yapılacak denetimlere ilişkin iş
ve işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat kapsamında yürütülür.

Denetimin şekli
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren yerler, Kurumca belirlenen esaslar

doğrultusunda denetlenir. Denetimlerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönetmelik kapsamına giren yerler, Kurumun risk bazlı değerlendirmesi sonucu

oluşturduğu program dâhilinde rutin denetimlere tabidir. Kurum tarafından gerekli görülmesi
halinde program dışında da denetimler yapılabilir.

b) Yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler, mesul müdürün veya sorumlu perso-
nelin imzası alınarak teftiş defterine kaydedilir.

c) Müfettişler ve/veya ürün denetmenleri yürüttükleri denetim sırasında; gerekli gör-
düğü dosya ve belgeleri kanuni bir engel bulunmadıkça, denetim yaptığı kamu veya özel kurum
ve kuruluşlar ile ilgili kişilerden istemek, incelemek, gerek görülmesi halinde yetkili merciler
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tarafından onaylanmış nüshalarını almak, ürünlerin ve etkin maddelerin depolandığı, dağıtıldığı,
satıldığı tüm yerlerde denetim, inceleme, sayım ve araştırma yapmak, numune almak, gerek-
tiğinde bunları mühürlemek, dağıtımını, satışını veya ürün ve etkin maddelerin güvenliğiyle
ilgili ciddi şüphenin oluşması durumunda inceleme ve araştırmalar sonuçlanıncaya kadar, pi-
yasaya arzını geçici olarak durdurmak ve bu konularda her derecedeki yetkili ve ilgiliden her
türlü yardım ve bilgiyi istemek ve gerekli yazışmaları yapmak hususlarında yetkilidir.

ç) Bu maddede belirtilen denetimler vasıtasıyla bu Yönetmelik kapsamındaki yerlerin,

İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzu ve prensiplerine uygun faaliyette bulunmaları sağlanır.

d) Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin niteliğine göre süre verilerek eksikliklerin

giderilmesi istenir. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilip giderilmediği hususunda gerek

görülmesi halinde tekrar yerinde denetim yapılır.

e) Denetim sırasında, bozuk veya mağşuş olduğundan veya saf olmadığından şüphe

edilen ürünlerden ve etkin maddelerden numune alma işlemleri, Kurumca belirlenen usul ve

esaslara göre yapılır.

f) Numune alınması halinde, analizler tamamlanıncaya kadar ürünlerin ve etkin mad-

delerin bulundukları mahalde kalan kısımlarının satılması, dağıtılması yasaklanır ve mühürlenir.

Uygun koşullarda muhafaza edilmesi sağlanır. Analiz neticesine göre gerekli işlemler Kurumca

yürütülür.

g) Denetimler sırasında kamu sağlığını tehlikeye atacak bir durumun tespit edilmesi

halinde, Kurum bilgilendirilerek alınacak karar doğrultusunda işlem yapılır. 

ğ) Yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esaslar Kurumca yayımlanan kılavuzlarla be-

lirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müeyyideler 

MADDE 22- (1) Yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için

denetlenen yerlere, eksikliklerin niteliğine uygun olarak süre verilir. Verilen süre sonunda ek-

sikliklerin giderilmemesi halinde, uygunsuzluğun niteliğine göre yazılı uyarı, faaliyetin dur-

durulması,  izin belgesinin tamamen veya kısmen askıya alınması veya izin belgesinin iptal

edilmesi işlemleri ile fiilin mahiyeti ve sonuçları dikkate alınarak Kanunun ilgili maddeleri

uyarınca idari para cezası uygulanabilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen yerlerin

mesul müdürlerinin belgeleri veya sorumlu personel izin belgeleri askıya alınabilir veya tama-

men iptal edilebilir.

(3) Bununla birlikte, bu Yönetmelik kapsamında Kurum tarafından izin verilen veya

kayıt altına alınan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler ile tüzel ya da gerçek kişi veya ki-

şilere, aykırılığın durumuna uygun olarak bu maddede belirtilen yaptırımlar uygulanır.  

(4) İzin belgesi tamamen veya kısmen askıya alınan veya iptal edilen yerlerin, eksik-

liklerin veya aykırılıkların giderildiğinin tespit edilmesi yönündeki talebine istinaden yapılacak

inceleme neticesinde, bu eksikliklerin veya aykırılıkların giderildiğinin anlaşılması halinde,

yeniden faaliyete geçmesine izin verilir.
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(5) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığı durumlarda, aykırılığın niteliğine
uygun olarak Kurum tarafından ürün hareketleri ve bildirimleri İlaç Takip Sistemi üzerinden
durdurulabilir. 

(6) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığı takdirde, fiilin durumuna göre Ka-
nun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tanıtım ve reklam
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili her türlü tanıtım ve

reklam, 1262 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun şekilde yapılır. Aksi takdirde, 1262
sayılı Kanundaki müeyyideler uygulanır.

Kılavuzlar ve diğer düzenlemeler
MADDE 24- (1) Yasal tedarik zinciri dâhilindeki yerlerde verilen hizmetlerin ve gös-

terilen faaliyetlerin kalitesinin arttırılması, sürekliliğinin ve ürün/etkin maddelerin yaşam dön-
güsü boyunca uygun şartlarda nihai kullanıcıya ulaştırılmasının sağlanmasını temin etmek ama-
cı ile Kurum tarafından kılavuzlar hazırlanır ve yürürlüğe konulur.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Kanun ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik, Beşeri Tıbbi Ürünler hakkında 6/11/2001 tarihli ve

2001/83/AT sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler Hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27- (1) 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ecza

Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Ruhsatnamelerin güncellenmesi  
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden evvel adına ruhsat-

name düzenlenmiş olan ecza ticarethaneleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on
sekiz ay içerisinde izin belgelerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek mecburiyetindedir. 

Ruhsatname kapsamındaki faaliyetlerin güncellenmesi
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden evvel adına ruhsat-

name düzenlenmiş olan ecza ticarethanelerinde, majistral ilaç yapımında kullanılan etkin madde
ve prodüvilerin bölme, parçalama, yeniden ambalajlanma işlemleri yapılmakta ise bu faaliyetler
için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay içerisinde 21/10/2017 tarihli ve 30217
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği doğrul-
tusunda izin alınmalıdır.

Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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Rekabet Kurumundan:

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE

HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK 

PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 15/2/2009 tarihli ve 27142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabeti

Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Ha-

linde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Yıllık gayri safi gelir: Tek düzen hesap planındaki net satışları veya bunun hesap-

lanması mümkün olmazsa, Kurul tarafından saptanacak olan, net satışlara en yakın geliri (te-

şebbüslerin, her ne sebeple olursa olsun, (esas) faaliyet gelirlerini, diğer faaliyetlerden olağan

gelir veya karlar gibi net satışların hesaplanmasında dikkate alınmayan hesap kalemleri altında

muhasebeleştirmiş olduklarının tespiti halinde, söz konusu bedeller de yıllık gayri safi gelir

saptanırken dikkate alınır),”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK 

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ

No: YFK-2007/1)’in ekinde yer alan IV-Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine ekteki

Elektrikli Taşıt Şarj Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yü-

rütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/16)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 26/3/2021 tarihli ve 31435 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) ile
Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “men-
sucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri”
tanımlı eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür-
lüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması
neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Yürürlükteki dampinge karşı önlem
MADDE 4- (1) 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli
5903.20.10.10.00 ve 5903.20.10.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 1 ABD Doları/Kg,
5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında ise 2,2 ABD Doları/Kg tu-
tarında dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Karar
MADDE 5- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Malezya ve Yunanistan’da yerleşik

firmaların, Malezya’da yerleşik Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firması hariç olmak üzere, yü-
rürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik
gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı ön-
lemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(2) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan so-
ruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almak-
tadır.

(3) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ile Malezya ve Yunanistan menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya
ithalatının, 5903.20.90.90.00 GTİP altında kayıtlı eşyadan “yalnız lamine edilmiş olanlar” için
Malezya menşeli/çıkışlı ithalatta Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firmasından üretici sertifikası
aranarak önlemden muaf tutulmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge
karşı önleme tabi olmasına karar verilmiştir.
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Uygulama
MADDE 6- (1) Gümrük idareleri, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb-

liğ (Tebliğ No: 2016/44)’de GTP ve tanımı belirtilen eşyanın, ilgili diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, Malezya ve Yunanistan menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde dampinge
karşı kesin önlemi uygular. 

(2) Birinci fıkrada yer alan Tablo’da belirtilen Malezya’da mukim Innotech Textile (M)
Sdn. Bhd firmasından yapılacak anılan tabloda GTİP’i ve tanımı belirtilen eşya ithalatı İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) ile belirlenen “Üretici Bel-
gesi” beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde söz konusu dam-
pinge karşı önlemden muaftır. 

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile yü-
rürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44)
ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge
karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) çerçe-
vesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak Gümrük idarelerince İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis
edilir.

(5) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli
olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonu ve eşya tanımıdır.

(6) Önleme tabi eşyanın yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya
tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6766 

—— • —— 
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6780 

—— • —— 
Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6857 
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Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6712 

—— • —— 
Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6859 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

İLE TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ  
İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 

İHALE KONUSU 
İHALE DOSYASI 
SATIŞ BEDELİ 
(KDV DAHİL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

İHALE 
TARİH/SAATİ 

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 
Projesi Yap-İşlet-Devret (YİD) 

Modeli ile Tüm İstekliler Arasında 
Kapalı Teklif Alma Usulü ile 

Yaptırılacaktır. 

100.000 TL  
(yüzbin Türk Lirası) 

50.000.000 TL 
(ellimilyon Türk 

Lirası) 

24/08/2022                                                                                         
10:30 

1- “Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi”, İdari Şartnamesine ekli proje ve teknik 
şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletme ve devri işine ait ihale; 24/08/2022 günü saat 
10:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA      
A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm 
istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.  

2- İHALENİN KONUSU: “Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi”nin 3996 sayılı 
Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, 
işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun 
her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak 
İdare’ye devredilmesidir. 

3- İstekliler; ihale dosyasını 21/06/2022 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale 
dosyası satış bedeli (KDV Dahil)   100.000 TL (yüzbin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek 
isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve 
Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında 
Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını 
alabileceklerdir.  

4- Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası)’dir. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. maddesinde belirtilmiştir.   

5- Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 
tarihinde saat 10:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok 
Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı 
esastır. 

6- İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.  
7- Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir.  
8- İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu 

serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 
İlgililere duyurulur. 
 6850/1-1 
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ANTALYA-ALANYA OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 
TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 

İHALE KONUSU 

İHALE 
DOSYASI 

SATIŞ BEDELİ 
(KDV DAHİL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

İHALE 
TARİH/SAATİ 

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi Yap-
İşlet-Devret (YİD) Modeli ile Tüm 
İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma 
Usulü ile Yaptırılacaktır. 

100.000 TL  
(yüzbin Türk 

Lirası) 

50.000.000 TL 
(ellimilyon 
Türk Lirası) 

25/08/2022  
10:30 

1- “Antalya-Alanya Otoyolu Projesi”, İdari Şartnamesine ekli proje ve teknik 
şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletme ve devri işine ait ihale; 25/08/2022 günü saat 
10:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA      
A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm 
istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.  

2- İHALENİN KONUSU: “Antalya-Alanya Otoyolu Projesi”nin 3996 sayılı Kanun ve bu 
Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme 
süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve 
taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye 
devredilmesidir. 

3- İstekliler; ihale dosyasını 21/06/2022 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale 
dosyası satış bedeli (KDV Dahil)   100.000 TL (yüzbin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek 
isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve 
Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında 
Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını 
alabileceklerdir.  

4- Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası)’dir. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. maddesinde belirtilmiştir.   

5- Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 
tarihinde saat 10:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok 
Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı 
esastır. 

6- İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.  
7- Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir.  
8- İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu 

serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 
İlgililere duyurulur. 

 6851/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

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

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 

İl’i Kayseri İlçesi Melikgazi 
Mahallesi Çay Cadde-Sk.-Mevkii Tuğlu Sok. 
Ada 4592 Parsel 2 
Yüzölçümü 10.395,82 m² Hisse Miktarı 1/1 
Cinsi Arsa Vakfı Mazbut Delikli Taş Camii 

 
İhaleye Konu İşin; 

Adı-Niteliği 
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Çay Mahallesi, 4592 ada 2 parselde 
kayıtlı taşınmazın 25 yıl süre ile yapım veya onarım karşılığı 
kiralanması işi. 

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Özel Eğitim Alanı 

Süresi 
25 Yıl. (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) (İşin 
süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması) 

Asgari Aylık Kira Bedeli 1.Yıl Aylık: 10.000,00.-TL (onbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 
2. ve 3. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira 
bedelinin yi-TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki 
aylık ortalamalara göre değişim oranında) arttrılması, 
4.Yılın başından itibaren Aylık; 250.000,00.-TL 
(ikiyüzellibinTürkLirası)+(İhale Artışı)+ 
(önceki 3 yılın yi-TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on 
iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) arttırılması, 
5.Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki 
yılın kira bedelinin yi-TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki 
on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) arttırılması ile 
kira bedelleri belirlenecektir. 

Tahmin Edilen Bedel 
30.106.000,00.-TL (otuzmilyonyüzaltıbinTürkLirası) (Bu bedel 
Meclis Kararında inşaat süresince (İlk 3 yıl) belirlenen kira 
bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 

Geçici Teminat 903.180,00-TL (dokuzyüzüçbinyüzseksenTürkLirası) 
Tarih Saati 10.08.2022 - 14:30 
İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

İhale Dokümanlarının 
Görüleceği-Satın alınacağı ve 
Teslim Edileceği Adres 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü-Sahabiye Mahallesi Bor Sokak 
No: 4 Kocasinan/KAYSERİ 
5. Kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 
Tlf. 0352 222 66 40 (Dahili: 7209)  
İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 5.000,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü-Sahabiye Mahallesi Bor Sokak 
No: 4 Kocasinan/KAYSERİ 
(2. Kat Toplantı Salonu) 
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Mülkiyeti Mazbut Delikli Taş Camii Vakfı adına kayıtlı Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Çay 
Mahallesi, 4592 ada 2 parselde sayılı taşınmazın; 

1) Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren; 3 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 
25 yıl olması, 

2) Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren; 
1. yıl aylık; 10.000,00 TL (OnbinTürkLirası) olması, 
2. ve 3. yıl aylık; bir önceki yılın kira bedeli + Yİ-TÜFE (Artışa esas Yurt İçi TÜFE 

oranı; bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi 
Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın 
aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) olarak belirlenmesi, 

4. yıl (işletme süresinin ilk yılında) aylık; 250.000,00 TL + önceki 3 (üç) yılın Yİ-TÜFE 
(oniki aylık ortalaması) olarak belirlenmesi. 

Devam eden yıllarda (sözleşme süresi sonuna kadar) aylık; her yıl bir önceki yılın kira 
bedeli + Yİ-TÜFE (oniki aylık ortalaması) olarak belirlenmesi, 

3) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

5) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer 
kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak 
ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon 
değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden 
belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, 
söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede (sınıf sayısı 
vb.) bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili parametredeki artış 
oranında arttırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde ise, 
sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, 
toplam parametre miktarının %25’i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların 
karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi, 

6) Taşınmaz üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlardan tesisin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili 
kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının 
sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm 
yükümlülüklerin yükleniciye ait olması, 

7) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi Şartlarıyla, 
ilgili mevzuat kapsamında “Özel Okul” fonksiyonunda kullanılmak üzere 25 yıl süreyle yapım 
veya onarım karşılığı kira ihalesidir. 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 
1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış Dış Zarf içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine 
Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları Gerekmektedir. 
(Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
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b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.  Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

c.1.  Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2.  Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

e) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; 
Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubunun temin edilmesi (Ek: 2), veya teminat tutarının 
nakit olarak Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut vakıflar adına Vakıfbank Kocasinan 
Şubesinde bulunan (TR 53 0001 5001 5800 7309 6642 66) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile 
birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici 
Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat 
makbuzu. 

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

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

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 
27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde 
belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin 
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş 
Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt 
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yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek: 5). (Alt 
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

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

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

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

k) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 
örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 

l) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek: 8), 

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter tasdikli 
taahhütname (Ek: 11), 

n) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. 
2) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (m) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 
3) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 
4) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 

tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 
6) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

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

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

9) İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmî Gazete’de yayınlanan ilanlar) sözleşme 
aşamasında yüklenici tarafından ödenir. 

10) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 6662/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Artvin İl Özel İdaresinden: 

MADDE 1- Mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait Artvin ili, Merkez ilçesi, Orta Mahalle, 

F47-C- 07-B-4-A Pafta, 206 ada, 27 parsel no.da tapuya kayıtlı, 1.812,62 m² yüzölçümlü 

taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Kanun’un 35/a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kat karşılığı 

inşaat yapım ihalesi yapılacaktır. 

İl Özel İdaresine bırakılacak, aşağıda belirtilmiş bağımsız bölümler ve teklif edilen bedele 

ilave olarak kapalı zarfların açılmasından sonra geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, 

oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale 

sonuçlandırılacaktır. 

MADDE 2- İhale 28/06/2022 tarihinde Salı günü saat 11.00'da Artvin, Merkez, Dere 

Mahallesi, Atatürk Caddesi, Artvin Defterdarlık Binası No: 1/B Kat: 4 adresinde bulunan İl 

Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. 

MADDE 3- Taşınmaz üzerine 42 adet mesken ve 2 adet ticari olmak üzere toplam 44 adet 

bağımsız bölüm taşınmaz yapılacak olup, 13 adet mesken ve 1 adet ticari bağımsız bölüm Artvin 

İl Özel İdaresine bırakılacaktır.  

MADDE 4- İhale konusu kat karşılığı inşaat işine ait yaklaşık maliyet bedeli Otuz 

birmilyonaltıyüzseksendörtbinsekizyüz (31.684.800,00) TL olup, bu bedelin % 3 üne denk gelen 

dokuzyüzellibinbeşyüzkırkdört (950.544,00) TL Geçici Teminat yatırılacaktır. Geçici Teminat 

süresi 75 takvim günüdür. 

MADDE 5- İhaleyi kazanan yüklenici, ihale kararının onaylanmasından itibaren en geç 

onbeş (15) Takvim günü içerisinde, ihale konusu taşınmazın yaklaşık maliyet bedeli olan Otuz 

birmilyonaltıyüzseksendörtbinsekizyüz (31.684.800,00) TL’ nin %6 sına denk gelen Birmilyon 

dokuzyüzbirbinseksensekiz (1.901.088,00) TL üzerinden Kesin Teminat yatırarak sözleşme 

yapmaya mecburdur. Kesin Teminat süresi 700 takvim günüdür. 

MADDE 6- Teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde kabul edilen değerler 

dışındaki değerler teminat olarak kabul edilemez. 

MADDE 7- İhaleye katılacakların ihale dokümanını almaları zorunlu olup, ihale 

dokümanı Artvin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Bin (1.000,00) TL. karşılığında 

temin edilebilir. 

MADDE 8- Şartname ve ekleri, Artvin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünde 

mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. 

MADDE 9- İhaleye girebilmek için müracaat dilekçesi ile birlikte; 

a) Kanuni ikametgâh sahibi olunması, 

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
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ç) Gerçek kişilerin, ilgisine göre ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki 
kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini ve noter tasdikli imza 
beyannamesini, 

d) Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 
bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak 
veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe 
tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini, 

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına katılacak kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, kurum adına teklifte bulunacakların yetkili 
olduklarına dair Yetki Belgesini, 

f) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 
imzalanan Ortaklık Sözleşmesini, 

g) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair ilgili Dairesinden, son 15 gün içerisinde alınmış 
belgeyi, nüfus kayıt örneğini, 

h) İl Özel İdaresine borçlu, icralı veya mahkemelik olmadığına dair belgeyi, 
ı) Gerçek kişiler için e-Devlet üzerinden alınacak yerleşim yeri adres belgesi ile vukuatlı 
i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birinin 

geçici teminat olarak yatırıldığına ilişkin vezne alındı makbuzu veya geçici teminat mektubunu, 
(Teminat mektubunun geçici, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.) 

j) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son beş (5) yıl içinde yurt içinde ve 
dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (ihale konusu taşınmazın tahmini bedeli) en az 
%70'i (tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya %95'si oranında denetlediği ve yahut 
yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini 
gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış belgelerin suretlerini, 

k) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son beş (5) yıl içinde yurt içinde ve 
dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (ihale konusu taşınmazın tahmini bedeli ) en az 
%70'i (tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya %95'i oranında denetlediği ve yahut yönettiği 
İdarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
yetkili merciler tarafından onaylanmış belgelerin suretlerini,  

l) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeleri, (banka 
referans mektubunu) 

m) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya 
bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, kapalı zarf içinde 
28/06/2022 tarihi Salı günü saat 10.30’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir. 

MADDE 10- Telgraf ve mektupla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
MADDE 11- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
    6580/1-1 
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1 (BİR) ADET TERK İŞLEMİ YAPILMIŞ 1694,6 HEKTARLIK JEOTERMAL KAYNAK 
ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR 

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 1 (bir) adet terk işlemi yapılmış 1694,6 hektarlık jeotermal 
kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre 
Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İhale, 25/07/2022  Pazartesi günü saat 14:30’da, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci 
Bulvarı No:662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası(Eski İl Özel İdare Hizmet 
Binası) 1. Kat toplantı salonunda huzurunda yapılacaktır. 

Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Denizciler Mahallesi, Alanı: 1694,60 Ha, Pafta: P29c2 , P29c3 
Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 91.240-TL, Geçici Teminatı: 2738-TL 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa(Y) 0492011 0496336 0497562 0494267 
Yukarı(X) 3998025 4000316 3995751 3995058 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 
A- Gerçek Kişiler için; 
Müracaat dilekçesi 
a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi. 
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 
d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 
e) Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza 

sirküsü ibraz etmesi; 
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin 

noter tasdikli aslı 
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 
B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise; 
Müracaat dilekçesi 
a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini; 

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 
c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda 

teminat olarak kabul edilen değerlerden birini; 
d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı 
e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı 
f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 
Taliplilerin istenilen belgeleri 25/07/2022 Pazartesi günü Saat 14:30’da dosya halinde 

ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik 
olanlar ihaleye katılamazlar. 

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
 6779/1-1 
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6 ADET ATC SES KAYIT/DİNLEME SİSTEMİ (VRS) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
6 Adet ATC Ses Kayıt/Dinleme Sistemi (VRS) Temini İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 

14. maddesine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Dosya Numarası 
1-Kuruluşun 

: 
2022/08 

a) Adresi  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 
No:32 06560 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 
204 2626 - 204 2878 
Faks no: +90 (312) 212 8158 

c) İhale dokümanının 
görüleceği adres 

: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube 
Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Oda 

2-İhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Adet ATC Ses Kayıt/Dinleme Sistemi (VRS) Temini İşi 
- Mal alımı 

b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/Ankara 
depolarıdır. 

c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 
tebliğini müteakip en fazla 180 (yüzseksen) takvim günü 
içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması 
halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek partide 
teslim etmiş olacaktır. 

3-İhalenin   

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 27.07.2022 - 11:00 

4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

 



15 Haziran 2022 – Sayı : 31867 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

4.1.3.  İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4.  İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
4.1.5.  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6.  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8.  Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için, bu avantajdan 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 
içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. 
İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 
belgesinin sunulması gerekir. 

Bu ihale kapsamında satın alınacak cihazlar özel imalat süreci gerektirdiğinden, istekliler 
tarafından iş deneyim belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite 
raporundan birinin sunulması yeterlidir. 

Üretim kapasite raporu teklif edilen cihaz miktarında (Teslimat süresi içerisinde 6 Adet 
ATC Ses Kayıt/Dinleme Sistemi (VRS) olacaktır. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

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

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

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

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

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

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

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
4.3.3. İstekli; imalatçı ise ISO 9000 serisi kalite belgesini, yetkili satıcı ise imalatçının ve 

yetkili satıcının ISO 9000 serisi kalite belgesini teklif evrakları ile birlikte verecektir. 
4.3.4. Teknik Doküman, Katalog, Broşür vb: 
4.3.4.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen sistemlere ait güncelleştirilmiş ve Teknik 

Şartnamede yer alan teknik özellikleri kapsayan orijinal (İngilizce veya Türkçe olarak 
hazırlanmış) katalog ve dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. 

4.3.4.2. Teknik Şartnamede yer alan teknik özellikler, teknik dokümanın ilgili sayfalarında 
işaretlenecektir. (Teknik dokümanda referans gösterilen yerde, hangi maddeye karşılık geldiği 
belirtilecektir) 

4.3.4.3. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen sistemleri tanıtan CD/DVD (Windows 
ortamında kullanılmak üzere)  teklif ekinde yer alacaktır. 

4.3.5. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar: 
4.3.5.1. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 
4.3.5.2. Teknik şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, Teknik Hususlar 

bölümü dışındaki diğer bölümler de dâhil cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır. 
4.3.5.3. Teknik Şartnameye verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı 

bilgiler verilecek, daha sonra Teknik/İdari Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka 
referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik/idari 
dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir. 

4.3.5.4. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar formatı aşağıdaki gibi olacaktır. 
Teknik şartnameye verilecek cevaplar 4 sütun halinde; 
1.Sütunda : Teknik Şartname Maddesi (tamamı aynen yazılacak), 
2.Sütunda : Karşılama Durumu, 
3.Sütunda : Açıklamalar, 
4.Sütunda : Referans, başlıkları altında hazırlanacaktır. 
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4.3.5.5. Teknik şartnameye verilen cevaplarda  "anlaşıldı",  "not edildi"  gibi cevaplar 
verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 
cevaplandırılacaktır. 

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

4.3.6. İstekliler garanti süresinin bitiminden itibaren 10 (on) yıl süreli ile yedek parça 
desteğini vereceğine ilişkin beyanı sunacaktır. 

4.3.7.  Garanti süresi sonrasında, Kuruluşumuzun yedek malzeme ihtiyacını karşılamaya 
yönelik olarak Teknik Şartnamenin 5. YEDEK MALZEME bölümüne göre düzenlenmiş Fiyatlı 
10 (on) yıllık Yedek Malzeme Listesini teklifi ile birlikte verecektir. 

İdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek 
malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı 
tutar.) 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede benzer iş olarak telsiz cihazları ve/veya ses haberleşme sistemleri ve/veya 

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

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 200,-TL(İkiyüz Türk Lirası) (KDV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   6860/1-1 
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OTOMATİK KAPALI DEVRE ZEBRA BALIĞI SİSTEMİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
Otomatik Kapalı Devre Zebra Balığı Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası :  2022/592371 
1-İdarenin  
a) Adresi :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  :  bilars@hacettepe.edu.tr. 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :  Otomatik Kapalı Devre Zebra Balığı Sistemi Alımı 1 

Adet 
b) Teslim yeri :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 180 takvim 

günü 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 28.06.2022 Salı günü saat 15.00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.2.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
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7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 28.06.2022 Salı günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 6778/1/1-1 

—— • —— 
AĞIZ İÇİ TARAYICI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
Ağız İçi Tarayıcı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası :  2022/586719 
1-İdarenin  
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası :  0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  :  bilars@hacettepe.edu.tr. 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :  Ağız İçi Tarayıcı Alımı 1 Adet 
b) Teslim yeri :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 28.06.2022 Salı günü saat 14.00 
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4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler    
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a)  İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 28.06.2022 Salı günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 6778/2/1-1 

 



15 Haziran 2022 – Sayı : 31867 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

1 ADET PİPPİN PREP CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  
1 adet Pippin Prep Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 
sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası : 2022/572444 
1- İdarenin 
a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

İncivez / ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1269 Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Pippin Prep Cihazı alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
     İncivez / ZONGULDAK 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 

(doksan) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü 

Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu İncivez/ 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 30/06/2022 - Saat: 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

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

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 
sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.7.1. 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 (Ek 
ibare: 16/03/2019-30716 R.G./73. md., geçerlilik: 18/03/2020) 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. (Ek cümle: 13.06.2019-30800 
R.G./26. md., yürürlük: 23.06.2019) 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 (i) bendindeki belgeyi de 
sunması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

8- Teklifler 30/06/2022 Perşembe günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 
ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10- 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 isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    6720/1-1 
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5 (BEŞ) ADET İŞYERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Giresun Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ: 
Tabloda belirtilen 5 (beş) adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile 8 (sekiz) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. 
MADDE 2-İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT: 

Sıra Adresi / Mevkii 
Aylık 

Muhammen 
Kira Bedeli 

Katılım Bedeli 
Geçici Teminat 

Bedeli 
İhale Tarihi 

İhale 
Saati 

a 

Gaziler-Güre Mahallesi Batı 
Kıyısı Plajlar Bölgesi İşyeri 
Ünitesi-2 (6 m² kapalı alan, 
258.68 m² gölgelik, 272 m² açık 
alan) 

5.000,00 TL 1.500,000,00 TL 59.400,00TL 28.06.2022 15.00 

b 

Gaziler-Güre Mahallesi Batı 
Kıyısı Plajlar Bölgesi İşyeri 
Ünitesi-3 (6 m² kapalı alan, 
259.81 m² gölgelik, 272 m² açık 
alan) 

5.000,00 TL 1.500,000,00 TL 59.400,00 TL 28.06.2022 15.05 

c 

Gaziler-Güre Mahallesi Batı 
Kıyısı Plajlar Bölgesi İşyeri 
Ünitesi-4 (6 m² kapalı alan, 
259.71 m² gölgelik, 272 m² açık 
alan) 

5.000,00 TL 1.500,000,00 TL 59.400,00 TL 28.06.2022 15.10 

d 

Gaziler-Güre Mahallesi Batı 
Kıyısı Plajlar Bölgesi İşyeri 
Ünitesi-5 (6 m² kapalı alan, 
259.89 m² gölgelik, 272 m² açık 
alan) 

5.000,00 TL 1.500,000,00 TL 59.400,00 TL 28.06.2022 15.15 

e 

Gaziler-Güre Mahallesi Batı 
Kıyısı Plajlar Bölgesi İşyeri 
Ünitesi-6 (6 m² kapalı alan, 
254.17 m2, 272 m² açık alan) 

5.000,00 TL 1.500,000,00 TL 59.400,00 TL 28.06.2022 15.20 

Geçici teminat 8 (sekiz) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale 
öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul 
edilecektir. Sözleşmeden önce 8 (sekiz) yıllık kira bedeli üzerinden % 6’sı oranında kesin teminat 
alınır. 

3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 300,00 
TL. karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini 
yatırması zorunludur. İhale, 28 Haziran 2022 Salı günü saat 15:00’dan itibaren 5’ er dakika ara ile 
Hacı Miktat Mah. Alpaslan Cad. No:1 Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda 
yapılacaktır. 

4- İhaleye katılmak isteyenlerin; 
a)  Tebligat için adres göstermesi. 
b)  Kanuni İkametgah belgesi. 
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c)  Vekaleten girenler için vekaletname. (Noter onaylı) 
d)  Noter onaylı imza sirküleri. 
e)  Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi. (Noter onaylı) 
f)  Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi. 
g)  Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge. 
h)  Geçici teminat  bedelini yatırdığına dair makbuz. 
I) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. 
i) Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

İstenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmaz. 

5- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve 
teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak 
değerlendirilecektir. 6749/1-1 

—— • —— 
DOLU KONTEYNER MOBİL VİNCİ (REACHSTECKER) ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/568174 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi 

No: 97 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : (232) 463 16 00 /Dâhili:82003-82388 Faks:(232) 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale Konusu İşin  
    Adı ve Miktarı : Dolu Konteyner Mobil Vinci (Reachstacker) Alımı 1 Adet  
3- İhale Tarihi ve Saati: 
a) İhale Tarihi : 28.06.2022 
b) İhale Saati : 14:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5- Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 28.06.2022 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet İhale 
Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir 
Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 500,00.-TL                                             
bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     
8- İhale yerli isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 

(yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 
 6853/1-1 
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BETON BORU SATIN ALINACAKTIR 
Diyarbakır İli Çınar Belediyesi Başkanlığından: 
Çınar Belediyesi Beton Boru Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN : 2022/569366 
1-İdarenin   
a) Adı : ÇINAR BELEDİYESİ 
b) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 

21750 ÇINAR/DİYARBAKIR 
c) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası 

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

2-İhale konusu mal alımın   
a) Adı : Çınar Belediyesi Beton Boru Mal Alım İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Beton Boru Mal alım işi 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beton ve betonarme borular, idarenin talebi 
doğrultusunda Çınar İlçe Merkezi Fen İşleri 
Müdürlüğü Makine İkmal Sahasına sözleşmeyi 
takiben Belediyenin ihtiyaç durumuna göre 6 ay 
içinde partiler halinde alınacaktır. Nakliye 
Yükleniciye ait olup ayrıca nakliye bedeli 
ödenmez. Beton boru indirme (boşaltma) işi 
Belediyeye aittir. 

ç) Süresi/teslim tarihi : Beton ve betonarme borular, idarenin talebi 
doğrultusunda Çınar İlçe Merkezi Fen İşleri 
Müdürlüğü Makine İkmal Sahasına sözleşmeyi 
takiben Belediyenin ihtiyaç durumuna göre 6 ay 
içinde partiler halinde alınacaktır. Nakliye 
Yükleniciye ait olup ayrıca nakliye bedeli 
ödenmez. Beton boru indirme (boşaltma) işi 
Belediyeye aittir. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün 
içinde 

3-İhalenin   
a) İhale (son teklif verme) tarih 
ve saati 

: 07.07.2022 - 10:00 

b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı 
adres) 

: Çınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
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4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 
ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP’tan alınır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

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

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

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden 

Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
 6758/1-1 
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9 KISIM ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR 
Yozgat İli Yerköy Belediye Başkanlığından: 
Yozgat İli, Yerköy İlçesinde bulunan 9 Kısım Arsa Satış İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a. maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre ihale edilecektir. 
1- İdarenin 
a) Adresi : Haşim Kılıç Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman 

Erbaş Caddesi No: 24, 66900 Yerköy/Yozgat 
b) Telefon ve Faks Numarası : (0354) 516 24 45 - Faks: (0354) 516 43 14 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : imar@yerkoy.bel.tr 
2- İhale Konusu Satış İşinin 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : Yozgat İli, Yerköy İlçesinde Bulunan 9 Kısım Arsa 

Satış İhalesi 
b) Şartname ve Ekleri Nereden ve 
    hangi şartlarda alınacağı : Şartname ve Ekleri Yerköy Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü Adresinden Görülebilir ve 
Satın Alınabilir. 

c) Şartname Satış Bedeli : 1.000,00 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye 

Encümen Üyeleri Huzurunda Yapılacaktır. 
b) Tarihi ve Saati : 23/06/2022 - 10:00 
4- Satış için K.D.V. hariç tahmini 9 adet parselin TOPLAMI için 44.622.611,97 TL olup, 

(İhale bedeli için tespit edilen tutar takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen 
üretici fiyatları endeksine bağlı olarak artırılacaktır.) 

Tahmini bedel üzerinden en az %3 oranında geçici teminat alınacaktır. 
5- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a. Geçici Teminat Bedelinin nakit olması durumunda Yerköy Belediye hesabına yattığına 

dair makbuzu, Banka teminat Mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, 
limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekmektedir.) ihale dosyasında sunulacaktır. İhalenin 
geçici ve kesin teminat tutarlarının nakit olması durumunda Yerköy Belediyesi Veznesine yada 
Halk Bankası Yerköy şubesi nezdindeki TR56 0001 2009 7860 0007 0000 24 IBAN Nolu 
hesabına veya direkt olarak, Yerköy Belediyesi Veznesine kesin teminatın banka mektubu olması 
durumunda ise Yerköy Belediyesi Muhasebe Birimi’ ne teslim edilerek alındı makbuzu dosya 
içerisinde ibraz edilecektir. 

b. Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, Ticaret/Esnaf odası kayıt belgesi, Nüfus Kayıt 
Örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi ile noter onaylı imza beyannamesi, vekâleten 
katılacakların noter tasdikli vekâletnamenin ve imza beyannamesinin ibrazı, 

c. Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret, sanayi ve esnaf 
odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) 
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6- Teklif posta yolu ile verilebilir. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre yapılacak İhale için ilk teklif 
bedeli muhammen bedelin altında olmamak üzere yazılı ve kapalı zarf içerisinde verilecek olup, 
daha sonraki teklifler ise ilk tekliflerden yüksek olmak şartıyla sözlü olarak yapılacaktır. Bu süreç 
sonunda en yüksek teklifi veren istekliye satış işi ihale edilecektir. 

8- İhaleye katılacak olan istekliler tarafından taşınmaza verilen en yüksek teklif aynı 
zamanda en avantajlı teklif olarak belirlenecek ve ihale edilecektir. 

9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
10- Bu ilanda ve ihale dokümanlarında yer Yozgat İli, Yerköy İlçesinde bulunan 9 Kısım 

Arsa Satış İhalesi taşınmazı ifade etmektedir. 
11- İştirakçilere ilanen duyurulur. 

SATIŞA KONU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI - NİTELİĞİ VE MUHAMMEN BEDELLER 

S. 

NO. 

ADRES/MEVKİ/ 

ADA PARSEL 

TAŞINMAZIN 

CİNSİ 

YÜZÖLÇÜMÜ 

(m2) 

m2 

BEDELİ 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ (%3) 

1 
Selçuk Mah. Hastane Cad.  

Ada Parsel: 40/11 
Arsa 517,00 

401,54 

TL 

207.596,18  

TL 

6.227,89  

TL 

2 
100.Yıl Mah. Bozok Sok  

Ada Parsel:524/3 
Arsa 688,20 

257,99 

TL 

177.548,72  

TL 

5.326,46  

TL 

3 
100.Yıl Mah. Bozok Sok  

Ada Parsel:524/4 
Arsa 868,72 

261,27 

TL 

226.970,47  

TL 

6.809,11  

TL 

4 
100.Yıl Mah. Ordu Cad.  

Ada Parsel:622/1 
Arsa 1251,00 

418,73 

TL 

523.831,23  

TL 

15.714,94  

TL 

5 
100.Yıl Mah. Sivas Cad. Yozgat 

Ankara Yolu Ada Parsel:948/8 
Arsa 651,00 

331,96 

TL 

216.105,96  

TL 

6.483,18  

TL 

6 
100.Yıl Mah. Bekir Bozdağ Cad.  

Ada Parsel:1251/2 
Arsa 15.373,93 

2.475,74 

TL 

38.061.853,46 

TL 

1.141.855,60  

TL 

7 
100.Yıl Mah. Ş. Süleyman Şahin 

(Gençler Cad.) Ada Parsel:368/553 
Arsa 1363,62 

1.674,90 

TL 

2.283.927,14  

TL 

68.517,81  

TL 

8 
100.Yıl Mah. Ş. Süleyman Şahin 

(Gençler Cad.) Ada Parsel:368/554 
Arsa 987,66 

1.529,50 

TL 

1.510.625,97  

TL 

45.318,78  

TL 

9 
100.Yıl Mah. Ş. Süleyman Şahin 

(Gençler Cad.) Ada Parsel:368/555 
Arsa 924,96 

1.528,88 

TL 

1.414.152,84  

TL 

42.424,59  

TL 

TOPLAM 
44.622.611,97 

TL 
 

    6666/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

06.06.2022 tarihli ve 31858 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
araştırma görevlisi alımı ilanında yer alan “8” ve “9” sıra nolu kadroların ALES puan türü 
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

SIRA 

NO 
İLANA ÇIKILAN KADRO ADET DERECE UNVAN 

ALES PUAN 

TÜRÜ 

YABANCI 

DİL PUANI 
İLAN ŞARTI 

8 

Fen Edebiyat Fakültesi  

Arkeoloji 

Klasik Arkeoloji 

1 5 
Arş. 

Gör. 
EA 65 

Arkeoloji bölümü lisans mezunu olup 

Arkeoloji veya Klasik Arkeoloji alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 

doktora ders aşamasında olmak. 

9 

Fen Edebiyat Fakültesi  

Arkeoloji 

Prehistorya Arkeolojisi 

1 5 
Arş. 

Gör. 
EA 65 

Arkeoloji bölümü lisans mezunu olup 

Arkeoloji veya Prehistorya Arkeolojisi 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak veya doktora ders aşamasında 

olmak. 

İlan olunur. 6936/1-1 
—— • —— 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim görevlisi alımına ilişkin 13.06.2022 tarih ve 
31865 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan akademik kadro ilanımızın 
“İlan Başvuru ve Sınav Takvimi” aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

E) İLAN BAŞVURU SINAV TAKVİMİ: 

İlan Tarihi 

Son 

Başvuru 

Tarihi 

Ön 

Değerlendirme 

Tarihi 

Giriş 

Sınav 

Tarihi 

Nihai 

Sonuçların 

Açıklama 

Tarihi 

Başvuru Adresi 

13.06.2022 27.06.2022 04.07.2022 18.07.2022 22.07.2022 

Trabzon Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı veya Genel 

Sekreterlik Yazı İşleri Birimi. 

Fatih Kampüsü Söğütlü 

Mahallesi Adnan Kahveci 

Bulvarı 61335, 

Akçaabat/TRABZON 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 6885/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6919/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6920/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6921/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6923/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6924/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6925/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6926/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6927/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6928/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6899/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6881/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6881/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6934/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6935/1/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6935/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6935/3/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6905/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6886/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ (4/B) ALIM İLANI 

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 

Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 1 (bir) 
personel alınacaktır. 

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu 
Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge 
ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile İngilizce yabancı dil puanının 
yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı 
esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve 
usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan 
başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına 
alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi 
http://www.sdu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

Unvan Adet Ücret Çalışma Süresi 
Yazılım Geliştirme Uzmanı 

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda 
istihdam edilmek üzere) 

1 
Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret tavanının 2 katına 
kadar 

Tam Zamanlı 

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:  
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye 
sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna 
tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır). 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
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B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 
1- Yazılım Geliştirme Uzmanı: (1 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 

görevlendirilecektir-Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar ücret tahsisli kadro) 
a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak, 
b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede 

bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak), 
c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb.), JQuery, HTML, CSS gibi Front-

End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, 
ç) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli 

olmak, 
d) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma 

kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, 
e) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip 

olmak, 
f) Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
g) Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek, 
ğ) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 
h) Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak, 
ı) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak, 
i) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda 

tecrübeli olmak,  
j) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm 

odaklı olmak.  
k) Tercihen Mobil Platformlar için (Android, IOS) uygulama geliştirmiş olmak. 
l) Tercihen MDM (Mobile Device Management) ile Mobil Cihaz Yönetim tecrübesine 

sahip olmak.  
m) Tercihen Apple Developer Hesap Yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, 

Google Developers Console ve Proje Yönetimi konularında tecrübeli olmak. 
III. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:  
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ 
Başvurular ilanının Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

"Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ 
ISPARTA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile 
yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formunu http://persdb.sdu.edu.tr adresinden temin 
edilir. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Diploma veya Mezuniyet Belgelerinin Onaylı Suretleri veya e-Devlet Kapısından 

alınan kare kodlu mezuniyet belgesi 
2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği, 
3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi 

gösterir belge, (İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin 
geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından 
ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren 
belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin 
de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme 
komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri 
onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin 
doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.), 
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4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel 
programlama dilini bildiğini gösterir belge/belgeler, 

5- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) başlığında istenilen sertifikalar ile 
tecrübe veya deneyimi gösteren onaylı belgeler, 

6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.), 

7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya 
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak 
değerlendirilir.), 

8- T.C. Kimlik Kartı örneği veya e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belge. 
9- 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.), 
10- SGK Hizmet Dökümü, 
11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge veya e-Devlet Kapısından alınan 

2022 tarihli karekodlu belge. 
12- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan 2022 tarihli karekodlu belge.) 
IV. SINAV TARİHİ, YERİ, SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: 
Sınav Tarihi, Yeri 
Sözlü/Uygulamalı sınav 20/07/2022 tarihinde saat 10:00’da Süleyman Demirel 

Üniversitesi Batı Merkezi Derslikler Amfilerinde Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresinde 
yapılacaktır. 

Sınavın Şekli 
- Sınav sözlü/uygulamalı olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. 

Sınava katılacak adaylar kişisel bilgisayarları ile sınava alınacaktır. 
Sınav Konuları 
- Özel şartlar bölümündeki konular. 
V.  DEĞERLENDİRME: 
Sözlü/uygulamalı sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) 

puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre 1 asil ile 1 yedek belirlenerek atama işlemi 
başlatılır. 

Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan 
vazgeçmesi, süresi içinde atama için belgeleri teslim etmemesi veya atandığı halde göreve 
başlamaması halinde sırasıyla yedek adaylardan atama yapılabilir. 

VI. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 
Sözlü/Uygulamalı sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://w3.sdu.edu.tr 

adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan adayların 
müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

VII. ÜCRET: 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. 

VIII.  DİĞER HUSUSLAR: 
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere 

T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini 
yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

    6594/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 105)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– “154 kV (Bandırma 2-Edincik RES) Brş.N-Erdek Enerji İletim Hattı Projesi”

Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5730)

–– Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi ve Çorlu İlçelerinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen
Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 5731)

–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5732)

YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 5733)
–– Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına

ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik
–– Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye

Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

(Tebliğ No: YFK-2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/16)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2022 Tarihli ve 11008 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar

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

Günlük Değerleri
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