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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİK ÇALIŞMALAR 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/1/2018 tarihli ve 30309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-

liğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim ele-

manları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Haziran 2022
PAZAR

Sayı : 31878



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ENDOKRİNOLOJİ

VE DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/1/2019 tarihli ve 30655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endokrinoloji ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim

elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL MR VE

İNME KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/12/2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim

elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/1/2019 tarihli ve 30655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/9/2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Yıl-

dırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeli-

ğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim eleman-

ları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KATI YAKITLI ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2015/1185/AB) (SGM: 2022/29)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı

yakıtlı ortam ısıtıcılarının piyasaya arzı ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım
gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı ortam

ısıtıcılarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Sadece ağaçsı olmayan biyokütle yakmaya göre tasarlanmış katı yakıtlı ortam ısıtı-

cılarını,
b) Sadece dış ortam kullanımı için tasarlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
c) Doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçteki doğrudan ve dolaylı ısıl gücün toplamının

%6’sından düşük olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
ç) Fabrikada monte edilmemiş olan veya sahada monte edilecek fabrika üretimi bile-

şenleri ya da parçaları tek bir imalatçıdan temin edilmemiş olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını,
d) Hava ısıtıcı ürünlerini,
e) Sauna sobalarını,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanununa ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket

şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan
oluşan biyokütleyi,

c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin
çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil ağaçsı biyokütle haricindeki biyoküt-
leyi,

ç) Bacasız katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma ürünlerini ürünün yerleştirildiği ortama
veren katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

d) Bacaya açılan katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Ürün ile baca veya şömine ağzı arasında
izolasyon bulunmayan, yanma ürünlerinin yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama ol-
maksızın geçmesini sağlayan, bacanın altına veya şömine içerisine yerleştirilmesi amaçlanmış
katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,
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e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal madde-

lerin dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler,

atıklar ve kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımları ile endüstriyel ve kentsel atıkların

ayrıştırılabilir kısımlarını,

g) Dış ortam kullanımı için tasarım: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı da

dahil olmak üzere kapalı alanların dışında güvenli kullanım için uygun olmasını,

ğ) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım kıla-

vuzunda, imalatçıların ve tedarikçilerin erişime açık internet sitelerinde teknik tanıtım materyal

ve reklamlarında bahsedilen, imalatçının talimatlarına göre katı yakıtlı ortam ısıtıcısında kul-

lanılabilen, tercih edilen yakıt haricindeki her türlü katı yakıtı,

h) Doğrudan ısıl güç: Üründen ısı transfer akışkanına ısı çıkışı hariç olmak üzere, ürün-

den kaynaklı veya ürün tarafından ısının taşınım ve yayınımı ile havaya verilen ve kW cinsin-

den ifade edilen ürünün ısıl gücünü,

ı) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üretim süreciyle ısı

transfer akışkanına aktarılan ve kW cinsinden ifade edilen ürünün ısıl gücünü,

i) Dolaylı ısıtma işlevselliği: Ürünün, toplam ısıl gücünün bir kısmını ısı transfer sıvı-

sına, ortam ısıtması veya evsel sıcak su üretimi şeklinde kullanım için aktarabilme kabiliye-

tini,

j) Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak,

Ek-II’de yer alan Tablo-1’de belirtilen aynı teknik parametrelere sahip olarak piyasaya arz edi-

len modeli,

k) Hava ısıtma ürünü: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun

belli bir seviyeye getirmek ve bunu korumak için hava hareketi sağlayan bir cihaz aracılığıyla

havayı dağıtan, belli bir yere takılarak, sabitlenerek ya da duvara monte edilmiş olarak kulla-

nılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı bir çıkış ile hava bazlı ısıtma sistemine ısı sağlayan

ürünü, 

l) Katı fosil yakıt: Taş kömürü ve kuru buhar kömürü, kok kömürü, düşük sıcaklıklı

kok kömürü, bitümlü kömür, linyit, harmanlanmış fosil yakıtlar, fosil yakıt karışımları veya

fosil yakıt ile biyokütle karışımları ve bu Tebliğin amacı doğrultusunda turba kömürü dahil ol-

mak üzere biyokütle haricindeki katı yakıtı,

m) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere normal oda sı-

caklıklarında katı halde bulunan yakıtı,

n) Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklı-

ğına uygun belli bir seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için doğrudan ısı transferi veya

bir sıvıya ısı transferi ile birlikte doğrudan ısı transferi yoluyla ısı yayan, diğer ortamlara bir

ısı çıkışı ile birleşmesi muhtemel olan ve katı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren bir veya daha

fazla ısı üreteci ile donatılmış bir cihazı,

o) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
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ö) Kuzine: Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı ile yemek hazırlamakta kullanılacak bir pişirme

ocağı ve bir fırının ya da ikisinin birden işlevini birleştiren ve bir bacaya veya şömine ağzına

bağlanmış olan veya yanma ürünlerinin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan, katı ya-

kıtlar kullanan bir katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

p) Minimum ısıl güç (Pmin): İmalatçının beyan ettiği şekilde, katı yakıtlı ortam ısıtıcısı

en düşük ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün

toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

r) Nominal ısıl güç (Pnom): İmalatçının beyan ettiği şekilde, katı yakıtlı ortam ısıtıcısı

uzun bir süre boyunca muhafaza edilebilecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında

doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl güç toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

s) Önü açık katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi

için bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş

haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtılmadığı

katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

ş) Önü kapalı katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi

için bir baca kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş

haznesinin ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtıldığı

katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

t) Partikül madde (PM): Baca gazının, gaz fazında dağılmış haldeki çeşitli biçim, yapı

ve yoğunluktaki partiküllerini,

u) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte edilen veya bu

ortamlarda kullanılacağı beyan edilen katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

ü) Tercih edilen yakıt: İmalatçının talimatlarına göre katı yakıtlı ortam ısıtıcısı için ter-

cihen kullanılacak tek katı yakıtı,

v) Yönetmelik: 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğ eklerinin amaçları bakımından ilave tanımlar Ek-I’de belirtilmiştir.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5- (1) Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

Ek-II’de belirtilmiştir. 

(2) Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, 1/6/2023 tarihinden itibaren Ek-II’de belirtilen gerek-

lilikleri sağlar. 

(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen yöntemlere

uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.

Uygunluk değerlendirmesi 

MADDE 6- (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan

uygunluk değerlendirme işlemleri, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolü

ya da Ek-V’inde belirtilen yönetim sistemidir.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrul-

tusunda teknik dosya, bu Tebliğin Ek-II’sinin 3 üncü maddesinde belirtilen bilgileri içerir.
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(3) Bir modelin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım veya diğer modellerden

ekstrapolasyon ile veya her ikisi yoluyla elde edildiği durumlarda; teknik dosya bu hesapla-

maların ya da ekstrapolasyonun veya her ikisinin detaylarını ve hesaplamaların doğruluğunu

teyit etmek için imalatçılar tarafından yürütülen testlerin ayrıntılarını içerir. Bu gibi durumlarda

teknik dosya, teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı temelden elde edildiği tüm diğer model-

lerin bir listesini de içerir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi 

MADDE 7- (1) Bakanlık, bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun

sağlanması amacıyla Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan piyasa

gözetimi ve denetimi kontrollerini gerçekleştirirken bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğru-

lama yöntemini uygular. 

Gösterge niteliğindeki ölçütler 

MADDE 8- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi perfor-

mans gösteren katı yakıtlı ortam ısıtıcıları için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V’te düzen-

lenmiştir.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak enerji verimliliği, partikül madde

emisyonları (PM), gaz halindeki organik bileşik emisyonları (OGC), karbonmonoksit emis-

yonları (CO) ve azot oksit emisyonları (NOx) ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini

sıkılaştırmaya, doğrulama toleranslarını değiştirmenin ve üçüncü taraf belgelendirmesini uy-

gulamaya koymanın gerekli olup olmadığı hususlarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Ko-

misyonu tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.  

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Di-

rektifini Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri Bakımından

Uygulayan 24 Nisan 2015 tarihli ve 2015/1185/AB sayılı Komisyon Tüzüğünün 02015R1185

sayılı ve 9/1/2017 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan konsolide hali dikkate alınarak

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği, partikül madde

emisyonları, gaz halindeki organik bileşik emisyonları, karbonmonoksit ve azot oksit emis-

yonları ile ilgili ulusal mevzuata uygun olmaları kaydıyla 1/6/2023 tarihinden önce yurt içinde

imal edilmiş ve/veya serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış katı yakıtlı ortam ısıtıcıları

için bu Tebliğ hükümlerince belirlenen gereklilikler aranmaz ve bu ısıtıcılar 1/6/2023 tarihine

kadar piyasaya arz edilebilir ve hizmete sunulabilir. 

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORTAM ISITICILARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(2015/1186/AB) (SGM: 2022/30)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 50 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce

sahip ortam ısıtıcılarının enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair gerek-

lilikleri belirlemektir. 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip olan ortam ısı-

tıcılarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Elektrikli ortam ısıtıcılarını,

b) Yakıt ya da elektrikli kompresörler vasıtasıyla ısı üretmek için buhar sıkıştırma ya

da sorpsiyon döngüsü kullanan ortam ısıtıcılarını,

c) Yalnızca ağaçsı olmayan biyokütlenin yanması için belirlenen katı yakıtlı ortam ısı-

tıcılarını,

ç) Isı konveksiyonu veya ısı radyasyonu yoluyla insanların belirli bir termal konfora

ulaşmak ve bu konforu sürdürmek amacıyla iç mekan ısıtması dışındaki amaçlar için belirlen-

miş ortam ısıtıcılarını,

d) Yalnızca dış mekanda kullanım için belirlenmiş ortam ısıtıcılarını,

e) Doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçteki doğrudan ve dolaylı ısıl gücün toplamının

%6’sından daha az olan ortam ısıtıcılarını,

f) Fabrikada monte edilmemiş olan veya sahada monte edilecek fabrika üretimi bile-

şenleri ya da parçaları tek bir imalatçıdan temin edilmemiş olan katı yakıtlı ortam ısıtıcılarını, 

g) Parlak ortam ısıtıcılarını ve borulu ortam ısıtıcılarını,

ğ) Hava ısıtma ürünlerini,

h) Sauna sobalarını,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanununa ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe

konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket

şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan

oluşan biyokütleyi,

c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin

çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil ağaçsı biyokütle haricindeki biyoküt-

leyi,
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ç) Bacasız ısıtıcı: Yanma ürünlerini ürünün yerleştirildiği ortama veren, parlak ortam

ısıtıcı dışında gaz veya sıvı yakıt kullanan bir ortam ısıtıcısını,

d) Bacaya açılan ısıtıcı: Ürün ile baca veya şömine ağzı arasında izolasyon bulunmayan,

yanma ürünlerinin yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama olmaksızın geçmesini sağ-

layan, bacanın altına veya şömine içerisine yerleştirilmesi amaçlanmış gaz ya da sıvı yakıtlı

ortam ısıtıcısını,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal madde-

lerin dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler,

atıklar ve kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarının yanı sıra endüstriyel ve kentsel

atıkların ayrıştırılabilir kısımlarını, 

g) Borulu ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, ısıtılacak nesnelerin yakınına kuru-

lan, ortamı öncelikle içinden yanan ürünlerin geçişi ile ısınan boru veya borulardan yayılan kı-

zılötesi radyasyon vasıtasıyla ısıtan ve bir baca kanalıyla yanan ürünleri tahliye eden, bir brülör

ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

ğ) Dış ortam kullanımı için tasarım: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı da

dahil olmak üzere kapalı alanların dışında güvenli kullanım için uygun olmasını,

h) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım kıla-

vuzunda, imalatçıların erişime açık internet sitelerinde, teknik tanıtım materyal ve reklamla-

rında bahsedilen, imalatçının talimatlarına göre ortam ısıtıcısında kullanılabilen, tercih edilen

yakıt haricindeki yakıtı,

ı) Doğrudan ısıl güç: Üründen ısı transfer akışkanına ısı çıkışı hariç olmak üzere, ürün-

den kaynaklı veya ürün tarafından ısının taşınım ve yayınımı ile havaya verilen ve kW cinsin-

den ifade edilen ürünün ısıl gücünü,

i) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üretim süreciyle ısı

transfer akışkanına aktarılan ve kW cinsinden ifade edilen ürünün ısıl gücünü,

j) Dolaylı ısıtma işlevselliği: Ürünün toplam ısıl gücünün bir kısmını ısı transfer akış-

kanına ortam ısıtması veya evsel sıcak su üretimi şeklinde kullanım için aktarabilme kabiliye-

tini, 

k) Elektrikli ortam ısıtıcısı: Isı üretmek için elektriğin Joule etkisini kullanan ortam ısı-

tıcısını,

l) Eşdeğer model: Aynı tedarikçi tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak,

Ek-V’te yer alan Tablo 2 ya da Tablo 3’te belirtilen aynı teknik parametrelere sahip olarak pi-

yasaya arz edilen modeli,

m) Fosil katı yakıt: Taş kömürü, kuru buhar kömürü, kok kömürü, düşük sıcaklık kok

kömürü, bitümlü kömür, linyit, harmanlanmış fosil yakıtlar, fosil yakıt karışımları veya fosil

yakıt ile biyokütle karışımları ve bu Tebliğin amacı doğrultusunda turba kömürü dahil olmak

üzere biyokütle haricindeki katı yakıtı,

n) Gaz yakıtlı ortam ısıtıcısı: Gaz yakıt kullanan, önü açık ya da kapalı olan ortam ısı-

tıcısını,
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o) Hava ısıtma ürünü: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun

belli bir seviyeye getirmek ve bunu korumak için hava hareketi sağlayan bir cihaz aracılığıyla

havayı dağıtan; belli bir yere takılarak, sabitlenerek ya da duvara monte edilmiş olarak kulla-

nılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı bir çıkış ile hava bazlı ısıtma sistemine ısı sağlayan

ürünü,

ö) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere, normal oda sı-

caklığında katı halde bulunan yakıtı,

p) Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Katı yakıt kullanan önü açık veya kapalı bir ortam ısıtı-

cısını ya da kuzineyi,

r) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

s) Kuzine: Katı yakıtlı ortam ısıtıcısı ile yemek hazırlamakta kullanılacak bir pişirme

ocağı ve bir fırının ya da ikisinin birden işlevini birleştiren ve bir bacaya veya şömine ağzına

bağlanmış olan veya yanma ürünlerinin tahliyesi için bir baca kanalına ihtiyaç duyan, katı ya-

kıtlar kullanan bir katı yakıtlı ortam ısıtıcısını,

ş) Minimum ısıl güç (Pmin): Tedarikçinin beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı en düşük

ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün toplamından

oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

t) Nominal ısıl güç (Pnom): Tedarikçinin beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı uzun bir süre

boyunca muhafaza edilebilecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan

ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl güç toplamından oluşan kW cinsinden ısıl gücü,

u) Ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun

belli bir seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için doğrudan ısı transferi veya bir akışkana

ısı transferi ile birlikte doğrudan ısı transferi yoluyla ısı yayan, diğer ortamlara bir ısı çıkışı ile

birleşmesi muhtemel ve sırasıyla Joule etkisini kullanarak veya yakıtların yanması ile elektriği,

gazı, sıvı veya katı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren bir veya daha fazla ısı üreteci ile dona-

tılmış bir cihazı,

ü) Önü açık ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca

kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin

ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtılmadığı gaz, sıvı

veya katı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını, 

v) Önü kapalı ortam ısıtıcı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca

kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin

ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtıldığı gaz, sıvı veya

katı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

y) Parlak ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, kullanım yerine doğru olacak şekilde

monte edilen böylelikle ağırlıklı olarak kızılötesi radyasyon olan brülörün ısı yayılımı ısıtılacak

nesneleri doğrudan ısıtabilen ve bulunduğu alanda yanma ürünlerini yayabilen, bir brülör ile

donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

z) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte edilen veya bu

ortamlarda kullanılacağı beyan edilen ısıtıcıyı,

aa) Sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Sıvı yakıt kullanan, önü açık ya da kapalı bir ortam ısı-

tıcısını, 
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bb) Tercih edilen yakıt: Tedarikçinin talimatlarına göre ortam ısıtıcısı için tercihen kul-

lanılacak tek yakıtı,

cc) Yakıt ateşlemeli ortam ısıtıcısı: Önü açık ortam ısıtıcısı, önü kapalı ortam ısıtıcısı

ya da kuzineden herhangi birini,

çç) Yönetmelik: 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe

konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğini,

ifade eder. 

(2) Ek II’den Ek-IX’a kadar olan eklerin amaçları bakımından, ilave tanımlar Ek-I’de

belirtilmiştir. 

Tedarikçilerin yükümlülükleri ve zaman çizelgesi

MADDE 5- (1) Katı yakıt kullanan bacasız ısıtıcılar veya katı yakıt kullanan bacaya

açılan ısıtıcılar dışında kalan ortam ısıtıcılarını piyasaya arz eden veya hizmete sunan tedarik-

çiler 1/6/2023 tarihinden itibaren bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcıları için aşağıdaki hüküm-

leri yerine getirir:

a) Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci bölümünde

belirtilen bilgileri içeren ve aynı bölümde belirlenen formatta basılı bir etiket sağlanır.

b) Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci bölümünde

belirtilen bilgileri içeren ve aynı bölümde belirlenen formatta bir elektronik etiket satıcılara te-

min edilir. 

c) Ek-IV’e uygun olan bir ürün bilgi formu sağlanır. 

ç) Ek-IV’e uygun olan bir elektronik ürün bilgi formu satıcılara temin edilir.

d) Ek-V’te düzenlenen teknik dosya, talep edilmesi halinde Bakanlığa, AB üyesi ülke-

lere ve Komisyona sunulur. 

e) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı ile ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler

veya fiyat bilgisi içeren her türlü reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir. 

f) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı modeli ile ilgili olan ve ona özgü tek-

nik parametreleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, söz konusu model için enerji

verimliliği sınıfına bir referans içerir.

(2) Katı yakıt kullanan bacasız ısıtıcıları veya katı yakıt kullanan bacaya açılan ısıtıcıları

piyasaya arz eden veya hizmete sunan tedarikçiler 1/6/2023 tarihinden itibaren bu fıkra kapsa-

mındaki ortam ısıtıcıları için aşağıdaki hükümleri sağlar:

a) Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci bölümünde

düzenlenen bilgileri içeren ve aynı bölümde belirlenen formatta basılı bir etiket sağlanır.

b)  Ek-II’de düzenlenen enerji verimliliği sınıflarına uygun, Ek-III’ün 1 inci bölümünde

düzenlenen bilgileri içeren ve aynı bölümde belirlenen formatta bir elektronik etiket satıcıya

temin edilir.

c) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcıları için, Ek-IV’e uygun olan bir ürün bilgi formu

sağlanır.

ç) Bu fıkra kapsamındaki ortam ısıtıcı modeli için, Ek-IV’e uygun olan bir elektronik

ürün bilgi formu satıcıya temin edilir.
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d) Ek-V’te düzenlenen teknik dosya, talep edilmesi halinde Bakanlığa, AB üyesi ülke-

lere ve Komisyona sunulur.

e) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı ile ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler

veya fiyat bilgisi içeren her türlü reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans

içerir.

f) Bu fıkra kapsamındaki belirli bir ortam ısıtıcısı modeli ile ilgili olan ve ona özgü tek-

nik parametreleri açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, söz konusu model için enerji

verimliliği sınıfına bir referans içerir.

Satıcıların sorumlulukları

MADDE 6- (1) Ortam ısıtıcılarının satıcıları aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir: 

a) Her ortam ısıtıcısı, 5 inci maddeye uygun olarak satış noktasında açıkça görülebilir

bir şekilde ortam ısıtıcısının ön dış tarafında tedarikçi tarafından temin edilen etiketi bulundurur. 

b) Satışa, kiraya veya taksitli satışa sunulan ortam ısıtıcıları, nihai kullanıcının teşhir

edilen ürünü görmesinin beklenmediği durumlarda Ek-VI’ya uygun olarak tedarikçi tarafından

sunulan bilgilerle pazarlanır ancak teklifin internet üzerinde yapılması durumlarda Ek-VII’de

yer alan hükümler uygulanır. 

c) Belirli bir ortam ısıtıcısı modeli için fiyat veya enerji ile ilgili bilgileri içeren herhangi

bir reklam, söz konusu modelin enerji verimliliği sınıfına bir referans içerir.

ç) Belirli bir ortam ısıtıcısı modeli ile ilgili olarak, bu modele özgü teknik parametreleri

açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, bu modelin enerji verimliliği sınıfına bir refe-

rans içerir.

Ölçüm ve hesaplama yöntemleri

MADDE 7- (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek-VIII’de belirtilen

gelişmiş en son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak güvenilir, doğru ve

tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir. 

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi

MADDE 8- (1) Bakanlık, ortam ısıtıcıların beyan edilen enerji verimliliği sınıfının uy-

gunluğunu değerlendirirken Ek-IX’da yer alan yöntemi uygular.  

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından çalış-

malar yapmak üzere kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ, 2010/30/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direk-

tifini Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesi Bakımından Tamamlayan 24 Nisan 2014 tarihli

ve 2015/1186 (AB) sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünün 02015R1186 sayılı

ve 7/3/2017 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan konsolide hali dikkate alınarak Avrupa

Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KATI YAKITLI KAZANLAR İLE KATI YAKITLI KAZAN, EK ISITICILAR, 
SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARI 

PAKETLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR 
TEBLİĞ (2015/1187/AB) (SGM: 2022/31)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 70 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce

sahip katı yakıtlı kazanlar ile bu kazanlar, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş ener-
jisi cihazları paketlerinin enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair gerek-
lilikleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 70 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı ka-

zanlar ile bu kazanlar, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları paket-
lerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ; 
a) Sadece sıcak içme veya kullanma suyu sağlamak amacıyla ısı üreten kazanları,
b) Buhar veya hava gibi gaz haldeki ısı aktarım maddesini ısıtmaya ve dağıtmaya ya-

rayan kazanları,
c) Azami elektrik kapasitesi 50 kW veya üzerindeki katı yakıtlı kojenerasyon kazanla-

rını,
ç) Ağaçsı olmayan biyokütle yakıtlı kazanları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanununa ve 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket

şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan
oluşan biyokütleyi,

c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin
çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil ağaçsı biyokütle haricindeki biyoküt-
leyi,

ç) Ağaçsı olmayan biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak ağaçsı olmayan biyo-
kütle kullanan ve bunun için listelenmiş diğer uygun yakıtlar arasında ağaçsı biyokütle, fosil
yakıt ya da biyokütle ve fosil yakıt karışımı bulunmayan biyokütle kazanını,

d) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
e) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere bitkisel ve hayvansal madde-

lerin dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler,
atıklar ve kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarının yanı sıra endüstriyel ve kentsel
atıkların ayrıştırılabilir kısımlarını,
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f) Biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak biyokütle kullanan katı yakıtlı kazanı,
g) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım kıla-

vuzunda, tedarikçilerin ücretsiz erişilebilen internet sayfalarında, teknik tanıtım materyal ve
reklamlarında bahsedilen, tedarikçinin talimatlarına göre katı yakıtlı kazanda kullanılabilen,
tercih edilen yakıt haricindeki katı yakıtı,

ğ) Ek ısıtıcı: 28/3/2018 tarihli ve 30374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahal Isı-
tıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri
ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketle-
mesine Dair Tebliğ (SGM: 2018/1) kapsamı içerisine giren ikincil kazan veya ısı pompasını
ya da ısı ihtiyacının birincil katı yakıtlı kazanın nominal ısıl gücünden fazla olduğu durumlarda
ekstra ısı üreten ikincil bir katı yakıtlı kazanı,

h) Fosil yakıt: Taş kömürü, linyit kömürü, kok kömürü, bitümlü kömür ve bu Tebliğin
amaçları doğrultusunda turba kömürü dahil olmak üzere biyokütle haricindeki yakıtı,

ı) Güneş enerjisi cihazı: Piyasada ayrı ayrı bulunan, sadece güneş enerjisiyle çalışan
sistemi, güneş kolektörünü, güneş enerjisi sıcak su depolama tankını veya kolektör döngüsü
içerisindeki bir pompayı, 

i) Güneş enerjisi sıcak su depolama tankı: Bir veya birden fazla güneş kolektörünün
ürettiği ısı enerjisinin depolandığı sıcak su depolama tankını,

j) Güneş kolektörü: Küresel güneş ışınımını emecek ve böylelikle ürettiği ısı enerjisini
içinden geçen sıvıya iletecek şekilde tasarlanan cihazı,

k) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere normal oda sı-
caklıklarında katı halde bulunan yakıtı,

l) Katı yakıtlı ısı üreteci: Katı yakıtlı kazanın katı yakıtların yanması ile ısı üreten par-
çasını,

m) Katı yakıtlı kazan: Bir veya daha çok kapalı ortamın iç sıcaklığını istenilen seviyeye
getirmek ve bu seviyeyi korumak için çevreleyen ortama ısı kaybı nominal ısıl gücünün %6’sını
geçmeyecek şekilde su bazlı merkezi ısıtma sistemine ısı sağlayan bir veya birden fazla katı
yakıtlı ısı üreteciyle donatılmış bir cihazı,

n) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketi: Nihai kullanıcılara sunulan, içerisinde bir veya birden fazla ek ısıtıcıyla, bir veya birden
fazla sıcaklık kontrolü ya da bir veya birden fazla güneş enerjisi cihazıyla birleştirilmiş katı
yakıtlı kazan bulunan paketi,

o) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı: Aynı anda ısı ve elektrik üretme kabiliyetine sahip
olan katı yakıtlı kazanı,

ö) Kombi kazanı: Harici bir içme veya kullanma suyu kaynağına bağlı olan ve belirli
sıcaklık seviyelerinde, miktarlarında ve akış hızlarında sıcak içme veya kullanma suyu sağla-
mak için ısı vermek üzere tasarlanmış katı yakıtlı kazanı,

p) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
r) Nominal ısıl güç (Pr): Tercih edilen yakıt ile kapalı ortamların ısıtılması sağlanırken,

katı yakıtlı kazandan elde edileceği beyan edilen ve kW cinsinden ifade edilen ısıl gücü,
s) Sadece güneş enerjisiyle çalışan sistem: Piyasada tek ünite halinde bulunan ve bir

veya birden fazla muhtemel yedek daldırma tipi elektrikli ısıtıcı hariç ısı üretecine sahip ol-
mayan, bir veya daha fazla güneş kolektörü ve güneş enerjisi sıcak su depolama tankları ile
kolektör döngüsü içerisindeki muhtemel pompalar ve diğer parçalarla donatılmış bir cihazı,
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ş) Sıcak su depolama tankı: Bir veya birden fazla muhtemel yedek daldırma tipi elektrikli
ısıtıcı hariç herhangi bir ısı üreteciyle donatılmamış, her tür katkı maddesi dahil su veya ortam
ısıtma amaçlarına yönelik sıcak su depolama kabını,

t) Sıcaklık kontrol cihazı: İstenilen oda sıcaklığı değeri ve zamanlamasıyla ilgili olarak
nihai kullanıcıyla ara yüz bağlantısına sahip ve merkezi işleme ünitesi gibi katı yakıtlı kazan
ara yüzüne ilgili verileri ileten, böylece oda sıcaklığını/sıcaklıklarını düzenlemeye yardımcı
olan ekipmanı,

u) Su bazlı merkezi ısıtma sistemi: Bina ısıtması veya bölgesel ısıtma şebekeleri dahil
olmak üzere, binaların veya bunların bir kısmı içerisindeki kapalı ortamların ısıtılması amacıyla
merkezi olarak üretilen ısıyı, ısı yayan cihazlara dağıtmak için ısı aktarım maddesi olarak su
kullanan bir sistemi,

ü) Tercih edilen yakıt: Tedarikçinin talimatlarına göre kazan için tercihen kullanılacak
tek katı yakıtı,

v) Yedek daldırma tipi ısıtıcı: Sıcak su depolama tankının bir parçası olan ve bakım sü-
releri de dahil olmak üzere sadece harici ısı kaynağı beslemesi arızalandığında veya servis dışı
kaldığında ısı üreten veya güneş enerjisi sıcak su depolama tankının bir parçası olup güneş
enerjisi ısıtma kaynağı gerekli konfor seviyesini karşılamaya yeterli gelmediğinde ısı sağlayan
Joule etkili bir elektrikli rezistanslı ısıtıcıyı,

y) Yönetmelik: 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğini,

ifade eder.
(2) Bu Tebliğ eklerinin amaçları bakımından, ilave tanımlar Ek-I’de belirtilmiştir.
Tedarikçilerin sorumlulukları ve zaman çizelgesi 

MADDE 5- (1) 1/6/2023 tarihinden itibaren, katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık
kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından oluşan paketlere entegre edilenler de dahil ol-
mak üzere, katı yakıtlı kazanları piyasaya arz eden veya hizmete sunan tedarikçiler aşağıdaki
hükümleri yerine getirir: 

a) Her katı yakıtlı kazan için Ek-III’ün 1.1 inci maddesinde belirtilen bilgileri içeren
ve anılan maddede belirtilen formatta basılmış, Ek-II’de belirtilen enerji verimliliği sınıflarına
uygun bir etiket verilir. Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş ener-
jisi cihazlarından oluşan paketlere entegre edilmek üzere tasarlanan her bir katı yakıtlı kazan
için ise Ek-III’ün 2 nci bölümüne uygun ikinci bir etiket verilir.

b) Her katı yakıtlı kazan modeli için satıcılara, Ek-III’ün 1.1 inci maddesinde belirtilen
bilgileri içeren ve anılan maddede belirtilen formata sahip olan, Ek-II’de belirtilen enerji ve-
rimliliği sınıflarına uygun bir elektronik etiketi hazır bulundurur. 

c)  Ek-IV’ün 1 inci bölümüne uygun olarak, her bir katı yakıtlı kazan için bir ürün bilgi
formu verilir. Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihaz-
larından oluşan paketlere entegre edilmek üzere tasarlanan her bir katı yakıtlı kazan için ise
Ek-IV’ün 2 nci bölümüne uygun olarak ikinci bir bilgi formu verilir.

ç) Her katı yakıtlı kazan modeli için satıcılara,  Ek-IV’ün 1 inci bölümüne uygun olarak
bir elektronik ürün bilgi formu hazır bulundurulur.

d) Bakanlığın, Komisyonun ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin talebi üzerine, Ek-V’in
1 inci bölümü gereği teknik dosya sunulur.
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e) Belirli bir katı yakıtlı kazan modeliyle ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler veya fiyat
bilgisi içeren herhangi bir reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına bir referansı da içerir.

f) Belirli bir katı yakıtlı kazan modeli ile ilgili olan ve ona özgü teknik parametreleri
açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, o modelin enerji verimliliği sınıfına ait bir re-
feransı da içerir. 

(2) 1/6/2023 tarihinden itibaren, katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları
ve güneş enerjisi cihazlarından oluşan paketleri piyasaya arz eden veya hizmete sunan teda-
rikçiler, aşağıdaki hükümleri yerine getirir:

a) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazla-
rından oluşan her paket için Ek-III’ün 2 nci bölümünde belirtilen bilgileri içeren ve anılan mad-
dede belirtilen formatta basılmış, Ek-II’de belirtilen enerji verimliliği sınıflarına uygun bir
etiket verilir.

b) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinden oluşan her model için satıcılara, Ek-III’ün 2 nci bölümünde belirtilen bilgileri içeren
ve anılan maddede belirtilen formatta, Ek-II’de belirtilen enerji verimliliği sınıflarına uygun
bir elektronik etiket hazır bulundurulur.

c) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazla-
rından oluşan her paket için Ek-IV’ün 2 nci bölümüne uygun olarak bir ürün bilgi formu sağ-
lanır. 

ç) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinden oluşan her model için satıcılara, Ek-IV’ün 2 nci bölümüne uygun olarak bir elektronik
ürün bilgi formu hazır bulundurulur. 

d) Komisyonun, Avrupa Birliği üye ülkelerinin veya Bakanlığın talebi üzerine, Ek-V’in
2 nci bölümüne uygun olarak teknik dosya sunulur.

e) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinden oluşan belirli bir modelle ilgili olan ve enerjiyle ilgili bilgiler veya fiyat içeren her-
hangi bir reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfına ait bir referansı da içerir. 

f) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları
paketinden oluşan ve o modele özgü teknik parametreleri açıklayan belirli bir modelle ilgili
ve herhangi bir teknik tanıtım materyali, o modelin enerji verimliliği sınıfına ait bir referansı
da içerir. 

Satıcıların sorumlulukları 
MADDE 6- (1) Katı yakıtlı kazan satıcıları aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) Her katı yakıtlı kazan satış noktasında, tedarikçi tarafından 5 inci maddenin birinci

fıkrası ya da ikinci fıkrasına uygun olarak sağlanan etiketi katı yakıtlı kazanın ön dış tarafında
açıkça görülebilir bir şekilde bulundurur. 

b) Nihai kullanıcının ürünün teşhirini görmesinin beklenmediği hallerde satış, kiralama
veya taksitle satış için sunulan katı yakıtlı kazanlar, tedarikçilerin Ek-VI’nın 1 inci bölümü ge-
reği sağladığı bilgilerle pazarlanır; ancak teklifin internet yoluyla yapıldığı durumlarda Ek-VII
hükümleri uygulanır. 

c) Enerji ile ilgili bilgileri veya fiyat bilgisini içeren belirli bir katı yakıtlı kazan mode-
line yönelik herhangi bir reklam o modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtir.

ç) Belirli bir katı yakıtlı kazan modelinin o modele özgü teknik parametrelerini açıkla-
yan her türlü teknik tanıtım materyali, o modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtir.
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(2) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazla-

rından oluşan paketlerde, satıcılar aşağıdaki hükümleri yerine getirir:

a) Belli bir paket için yapılan herhangi bir teklif, ürün üzerinde 5 inci maddenin ikinci

fıkrasının (a) bendi gereği tedarikçi tarafından sağlanan etiketle ve aynı fıkranın (c) bendi gereği

tedarikçinin sağladığı ürün bilgi formu ile sergilenerek o paketin özelliklerine uygun şekilde

belirlenen enerji verimliliği sınıfını içerir.

b) Nihai kullanıcının paketin teşhirini görmesinin beklenmediği hallerde satış, kiralama

veya taksitle satış için sunulan katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş

enerjisi cihazları paketleri, Ek-VI’nın 2 nci bölümü gereğince sağlanan bilgilerle pazarlanır;

ancak teşhirin internet üzerinden yapıldığı durumlarda Ek-VII hükümleri uygulanır.

c) Enerji ile ilgili bilgileri veya fiyat bilgisini içeren katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sı-

caklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları paketinden oluşan belli bir modelle ilgili

herhangi bir reklam, o modelin enerji verimliliği sınıfını da içerir.

ç) Katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları

paketinden oluşan belli bir modelle ilgili olan ve o modele özgü teknik parametreleri açıklayan

her türlü teknik tanıtım materyali, o modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtir.

Ölçüm ve hesaplama yöntemleri

MADDE 7- (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek-VIII’de belir-

tilen, kabul edilmiş son teknolojileri dikkate alan güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve

hesaplama yöntemleriyle elde edilir. Enerji verimliliği endeksi Ek-IX’da belirtilen şekilde he-

saplanır.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama işlemi

MADDE 8- (1) Bakanlık, katı yakıtlı kazanların ve katı yakıtlı kazan, ek ısıtıcılar, sı-

caklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarından oluşan paketlerin beyan edilen enerji

verimliliği sınıfının bu Tebliğe uygunluğunu değerlendirirken, Ek-X’da düzenlenen yöntemi

uygular. 

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 9- (1) Bakanlık, teknolojik gelişmeler ışığında kombi kazanı etiketlerinde su

ısıtma verimlilik sınıfına yer verilmesinin uygun olup olmayacağı hususlarında çalışmalar yap-

mak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağ-

lar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ, 2010/30/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Di-

rektifini Katı Yakıtlı Kazanlar ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları

ve Güneş Enerjisi Cihazları Paketlerinin Enerji Etiketlemesi Bakımından Tamamlayan 27 Nisan

2015 tarihli ve 2015/1187(AB) sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünün

02015R1187 sayılı ve 7/3/2017 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan konsolide hali dik-

kate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE

DAİR TEBLİĞ (2015/1188/AB) (SGM: 2022/32) 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 50 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce

sahip ev tipi ortam ısıtıcılarının veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün 120 kW veya
altında nominal ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarının piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına
ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip iç ortam ısıtıcı-

larını veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün ısıl 120 kW veya altında nominal ısıl
güce sahip ticari ortam ısıtıcılarını kapsar. 

(2) Bu Tebliğ;
a) Yakıt ya da elektrikli kompresörler vasıtasıyla ısı üretmek için buhar sıkıştırma ya

da sorpsiyon döngüsü kullanan ortam ısıtıcılarını,
b) Isı taşınımı veya ısı yayınımı yoluyla insanların belirli bir termal konforuna ulaşmak

ve bu konforu sürdürmek amacıyla iç mekân ısıtması dışındaki amaçlar için belirlenmiş ortam
ısıtıcılarını,

c) Yalnızca dış mekânda kullanım için belirlenmiş ortam ısıtıcılarını,
ç) Doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçte doğrudan ve dolaylı ısıl güç toplamının yüzde

altısından daha az olan ortam ısıtıcılarını,
d) Hava ısıtma ürünlerini,
e) Sauna sobalarını,
f) Bağımlı ısıtıcıları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanununa ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Azami sürekli ısıl güç (Pmax,c): İmalatçı tarafından beyan edildiği gibi, uzun bir süre

boyunca sürekli olarak korunabilen maksimum ısıl güç ayarında çalıştığında, kW cinsinden
ifade edilen bir elektrikli ortam ısıtıcısının beyan edilen ısıl gücünü, 

c) Bacasız ısıtıcı: Yanma ürünlerini, ürünün yerleştirildiği ortama veren, parlak ortam
ısıtıcı dışında gaz veya sıvı yakıt kullanan bir ortam ısıtıcısını,

ç) Bacaya açılan ısıtıcı: Ürün ile baca veya şömine ağzı arasında izolasyon bulunmayan,
yanma ürünlerinin yanma odasından bacaya veya boruya kısıtlama olmaksızın geçmesini sağ-
layan, bacanın altına veya şömine içerisine yerleştirilmesi amaçlanmış gaz ya da sıvı yakıtlı
ortam ısıtıcısını,

d) Bağımlı ısıtıcı: Ürünün kurulduğu odanın ısı emisyonunu düzenlemek amacıyla ürü-
nün bir parçası olmayan ancak ürüne pilot tel, kablosuz, güç hattı iletişimi veya eşdeğer bir
teknikle bağlanan harici bir ana denetleyiciden sinyal alması gereken ve kendi başına çalışma
kapasitesine sahip olmayan bir elektrikli ortam ısıtıcısını, 
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e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Bataryalı (ısı depolu) ortam ısıtıcısı: Biriken yalıtılmış bir çekirdeğe ısı depolamak

ve birikim aşamasından sonra birkaç saat boyunca ısıyı boşaltmak için tasarlanmış bir elektrikli
ortam ısıtıcısını,

g) Borulu ısıtıcı bölümü: Bağımsız çalışması için gereken tüm unsurları içeren ve do-
layısıyla diğer borulu ısıtıcı sistem parçalarından bağımsız olarak test edilen borulu bir ısıtma
sisteminin bir parçasını,

ğ) Borulu ısıtıcı sistem: Tek bir brülörden daha fazlasını içeren, bir brülördeki yanma
ürünlerinin bir diğer brülörü besleyebildiği ve çoklu brülörlerin yanma ürünlerini tek bir egzoz
fanından tahliye eden borulu bir ortam ısıtıcısını,

h) Borulu ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, ısıtılacak nesnelerin yakınına kuru-
lan, ortamı öncelikle içinden yanan ürünlerin geçişi ile ısınan boru veya borulardan yayılan kı-
zılötesi radyasyon vasıtasıyla ısıtan ve bir baca kanalıyla yanan ürünleri tahliye eden; bir brülör
ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

ı) Dış ortam kullanımı için tasarım: Ürünün dış ortam koşullarında olası kullanımı da
dahil olmak üzere kapalı alanların dışında güvenli kullanım için uygun olmasını,

i) Doğrudan ısıl güç: Üründen ısı transfer akışkanına ısı çıkışı hariç olmak üzere, ürün-
den kaynaklı veya ürün tarafından ısının taşınım ve yayınımı ile havaya verilen ve ürünün kW
cinsinden ifade edilen ısıl gücünü,

j) Dolaylı ısıl güç: Ürünün doğrudan ısıl gücünü oluşturan aynı ısı üretim süreciyle ısı
transfer akışkanına aktarılan ve ürünün kW cinsinden ifade edilen ısıl gücünü, 

k) Dolaylı ısıtma işlevselliği: Ürünün toplam ısıl gücünün bir kısmını ısı transfer akış-
kanına, ortam ısıtması veya evsel sıcak su üretimi şeklinde kullanım için aktarabilme kabili-
yetini, 

l) Elektrikli görünür yanma radyant ortam ısıtıcısı: Isıtma elemanının ısıtıcının dışından
görülebildiği ve normal kullanımda en az 650 °C sıcaklığa sahip bir elektrikli ortam ısıtıcı-
sını,

m) Elektrikli ortam ısıtıcısı: Isı üretmek için elektriğin Joule etkisini kullanan ortam
ısıtıcısını,

n) Elektrikli radyant ortam ısıtıcısı: Isı yayan unsuru kullanım yerine yöneltilmiş, böy-
lece ısıl radyasyonu ısıtılacak olanları doğrudan ısıtan ve ısı yayan unsuru içeren ızgaranın sı-
caklık artışı normal kullanımda en az 130 °C olan ve/veya diğer yüzeyler için sıcaklık artışı en
az 100 °C olan bir elektrikli ortam ısıtıcısını,  

o) Elektrikli sabit ortam ısıtıcısı: Isıl enerjiyi biriktirmeyi amaçlamayan, belirli bir yere
sabitlenerek veya sağlam bir şekilde yerleştirilerek ya da duvara monte edilerek kullanılması
için tasarlanmış, binanın yapısına ya da dış cephe kaplamasına entegre edilmemiş olan elektrikli
ortam ısıtıcısını,

ö) Elektrikli taşınabilir ortam ısıtıcısı: Elektrikli sabit ortam ısıtıcısı, bataryalı ortam
ısıtıcısı, yerden elektrikli ortam ısıtıcısı, elektrikli radyant ortam ısıtıcısı, elektrikli görünür
yanma ortam ısıtıcısı ya da bağımlı ısıtıcı olmayan ortam ısıtıcısını,   

p) Eşdeğer model: Aynı imalatçı tarafından piyasaya arz edilmiş başka bir model olarak,
Ek-II’de yer alan Tablo 1, Tablo 2 ya da Tablo 3’te belirtilen aynı teknik parametrelere sahip
olarak piyasaya arz edilen modeli,

r) Ev tipi ortam ısıtıcısı: Ticari ortam ısıtıcıları dışında kalan ortam ısıtıcısını,
s) Gaz yakıtlı ortam ısıtıcısı: Gaz yakıt kullanan, önü açık olan ya da önü kapalı olan

ortam ısıtıcısını,
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ş) Hava ısıtma ürünü: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun
belli bir seviyeye getirmek ve bunu korumak için hava hareketi sağlayan bir cihaz aracılığıyla
havayı dağıtan, belli bir yere takılarak, sabitlenerek ya da duvara monte edilmiş olarak kulla-
nılmak üzere tasarlanan ve yalnızca kanallı bir çıkış ile hava bazlı ısıtma sistemine ısı sağlayan
ürünü, 

t) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
u) Minimum ısıl güç (Pmin): İmalatçının beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı en düşük

ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl gücün toplamından
oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

ü) Nominal ısıl güç (Pnom): İmalatçının beyan ettiği şekilde, ortam ısıtıcısı uzun bir süre
boyunca muhafaza edilebilecek en yüksek ısıl güce ayarlı olarak çalıştırıldığında, doğrudan
ısıl güç ve varsa dolaylı ısıl güç toplamından oluşan, kW cinsinden ısıl gücü,

v) Ortam ısıtıcısı: Bulunduğu kapalı ortamda sıcaklığı insan vücut sıcaklığına uygun
belli bir seviyeye getirmek ve bu seviyeyi korumak için; doğrudan ısı transferi veya bir akışkana
ısı transferi ile birlikte doğrudan ısı transferi yoluyla ısı yayan, diğer ortamlara bir ısı çıkışı ile
birleşmesi muhtemel ve sırasıyla Joule etkisini kullanarak veya yakıtların yanması ile elektriği,
gazı veya sıvı yakıtları doğrudan ısıya dönüştüren bir veya daha fazla ısı üreteci ile donatılmış
bir cihazı,

y) Önü açık ortam ısıtıcısı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca
kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin
ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtılmadığı gaz ya da
sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

z) Önü kapalı ortam ısıtıcı: Yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin tahliyesi için bir baca
kanalına ihtiyaç duyan ya da bir bacaya veya şömine girişine açılan, ürünün ateş haznesinin
ve yanma sonucu ortaya çıkan gazların ürünün yerleştirildiği ortamdan yalıtıldığı gaz ya da
sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

aa) Parlak ortam ısıtıcısı: Baş seviyesinin üzerinde, kullanım yerine doğru olacak şe-
kilde monte edilen böylelikle brülörün ısı emisyonun ısıtılacak nesneleri, ağırlıklı olarak kı-
zılötesi radyasyonla, doğrudan ısıttığı ve bulunduğu alana yanma ürünlerini yayan, bir brülör
ile donatılmış gaz veya sıvı yakıt kullanan ortam ısıtıcısını,

bb) Sauna sobası: Kuru veya ıslak sauna veya benzer ortamlara monte edilen veya bu
ortamlarda kullanılacağı beyan edilen ısıtıcıyı,

cc) Sıvı yakıtlı ortam ısıtıcısı: Sıvı yakıt kullanan, önü açık ya da kapalı bir ortam ısı-
tıcısını,

çç) Ticari ortam ısıtıcısı: Parlak ortam ısıtıcısını ya da borulu ortam ısıtıcısını,
dd) Yerden elektrikli ortam ısıtıcısı: Bina yapısında veya dış cephe kaplamasında kul-

lanılmak üzere binaya entegre edilerek kullanılması için tasarlanmış bir elektrikli ortam ısıtı-
cısını,

ee) Yönetmelik: 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.  
(2) Ek-II’den Ek-V’e kadar olan eklerin amaçları bakımından ilave tanımlar, Ek-I’de

belirtilmiştir. 
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi
MADDE 5- (1) Ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-II’de be-

lirtilmiştir. 
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(2) Ortam ısıtıcıları, 1/6/2023 tarihinden itibaren Ek-II’de yer alan gereklilikleri sağlar. 
(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen yöntemlere

uygun olarak ölçülür ve hesaplanır. 
Uygunluk değerlendirmesi
MADDE 6- (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan

uygunluk değerlendirme işlemleri, aynı Yönetmeliğin Ek-IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrolü
veya Ek-V'inde belirtilen yönetim sistemidir.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrul-
tusunda teknik dosya, bu Tebliğin Ek-II’sinin 3.2 nci maddesinde belirtilen bilgileri içerir. 

(3) Bir modelin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım veya diğer eşdeğer ci-
hazlardan ekstrapolasyon ile veya her ikisi yoluyla elde edildiği durumlarda; teknik dosya bu
hesaplamaların ya da ekstrapolasyonun veya her ikisinin detaylarını ve hesaplamaların doğru-
luğunu teyit etmek için imalatçılar tarafından yürütülen testlerin ayrıntılarını içerir. Bu gibi du-
rumlarda teknik dosya, teknik dosyada yer alan bilgilerin aynı temelden elde edildiği tüm diğer
eşdeğer modellerin bir listesini de içerir. 

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 7- (1) Bakanlık, bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun

sağlanması amacıyla, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa göze-
tim ve denetim kontrollerini gerçekleştirirken bu Tebliğin Ek-IV'ünde belirtilen doğrulama
yöntemini uygular.

Gösterge niteliğinde ölçütler
MADDE 8- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi perfor-

mansa sahip ortam ısıtıcıları için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V'te düzenlenmiştir.
Danışma Kurulu işlemleri
MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak enerji verimliliği ve azot oksit emis-

yonları (NOx) ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sıkılaştırmaya gerek olup olma-
dığı, doğrulama toleranslarını değiştirmenin gerekli olup olmadığı, ortam ısıtıcılarının mev-
simsel alan ısıtma enerji verimliliğini değerlendirmek için kullanılan düzeltme faktörlerinin
geçerliliği, üçüncü taraf belgelendirmesini uygulamaya koymanın gerekli olup olmadığı hu-
suslarında çalışmalar yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan Danışma Kurulu
toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Di-

rektifini Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri Bakımından Uygulayan
28 Nisan 2015 tarihli ve (AB) 2015/1188 sayılı Komisyon Tüzüğünün 02015R1188 sayılı
09/01/2017 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan konsolide hali dikkate alınarak Avrupa
Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ve azot emisyon-

ları ile ilgili ulusal mevzuata uygun olmaları kaydıyla 1/6/2023 tarihinden önce yurt içinde
imal edilmiş ve/veya serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış ortam ısıtıcıları için bu Teb-
liğ hükümlerince belirlenen gereklilikler aranmaz ve bu ısıtıcılar 1/6/2023 tarihine kadar piya-
saya arz edilebilir ve hizmete sunulabilir. 

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



26 Haziran 2022 – Sayı : 31878                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                             26 Haziran 2022 – Sayı : 31878



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KATI YAKITLI KAZANLARIN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM 

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2015/1189/AB)

(SGM: 2022/33)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; endüstriyel emisyonlarla ilgili mevzuat saklı kalmak

kaydıyla;  Katı Yakıtlı Kazanların Enerji Etiketlemesi ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sı-

caklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Ambalajlarına İlişkin Tebliğ

(2015/1187/AB) (SGM: 2022/31)’de tanımlandığı üzere, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları

ve güneş enerjisi cihazlarıyla kombine edilmiş paketlerine entegre edilenler de dahil olmak

üzere, 500 kilowatt (kW) veya daha düşük nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanların piya-

saya arzı ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, katı yakıtlı kazan paketleri, ek ısıtıcı paketleri, sıcaklık kont-

rol cihazı paketleri ve güneş enerjisi cihazı paketlerine entegre edilenler de dahil olmak üzere,

500 kW veya daha düşük nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanları kapsar.

(2) Bu Tebliğ; 

a) Yalnızca sıcak içme veya kullanma suyu sağlamak için ısı üreten kazanları, 

b) Buhar veya hava gibi gaz halindeki ısı aktarım ortamını ısıtmaya ve dağıtmaya ya-

rayan kazanları,

c) Azami elektrik gücü 50 kW veya üzerindeki katı yakıtlı kojenerasyon kazanlarını,

ç) Ağaçsı olmayan biyokütle yakıtlı kazanları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanununa ve 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Ağaçsı biyokütle: Kütük, yontulmuş odun, pelet şeklindeki sıkıştırılmış odun, briket

şeklindeki sıkıştırılmış odun ve talaş dahil olmak üzere, ağaçlardan, çalılardan ve ağaçsılardan

oluşan biyokütleyi,

c) Ağaçsı olmayan biyokütle: Saman, fil otu, kamışlar, çekirdek içleri, tahıllar, zeytin

çekirdekleri, zeytin küspesi ve fındık kabukları dahil, ağaçsı biyokütle haricindeki biyoküt-

leyi,

ç) Ağaçsı olmayan biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak ağaçsı olmayan biyo-

kütle kullanan ve bunun için listelenmiş diğer uygun yakıtlar arasında, ağaçsı biyokütle, fosil

yakıt ya da biyokütle ve fosil yakıt karışımı bulunmayan biyokütle kazanını,

d) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
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e) Biyokütle: Balıkçılık ve su ürünleri dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal madde-
lerin dahil olduğu tarım, ormancılık ve ilgili sanayilerden gelen biyolojik kökenli ürünler,
atıklar ve kalıntıların biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısımlarının yanı sıra, endüstriyel ve kent-
sel atıklarının ayrıştırılabilir kısımlarını,

f) Biyokütle kazanı: Tercih edilen yakıt olarak biyokütle kullanan katı yakıtlı kazanı,
g) Diğer uygun yakıt: Kurulum yapanlara ve nihai kullanıcılara yönelik kullanım kıla-

vuzunda, imalatçıların ücretsiz erişilebilen internet sitelerinde, teknik tanıtım materyal ve rek-
lamlarında bahsedilen, imalatçının talimatlarına göre katı yakıtlı kazanda kullanılabilen, tercih
edilen yakıt haricindeki her türlü katı yakıtı,

ğ) Fosil yakıt: Taş kömürü, linyit kömürü, kok kömürü, bitümlü kömür ve bu Tebliğin
amaçları doğrultusunda turba kömürü dahil olmak üzere biyokütle haricindeki yakıtı,

h) Katı yakıt: Katı biyokütle ve katı fosil yakıtlar da dahil olmak üzere, normal oda sı-
caklıklarında katı halde bulunan yakıtı,  

ı) Katı yakıtlı ısı üreteci: Katı yakıtlı kazanın katı yakıtların yanması ile ısı üreten par-
çasını,

i) Katı yakıtlı kazan: Bir veya daha çok kapalı ortamın iç sıcaklığını istenilen seviyeye
getirmek ve bu seviyeyi korumak için çevreleyen ortama, ısı kaybı nominal ısıl gücünün %6’sını
geçmeyecek şekilde, su bazlı merkezi ısıtma sistemine ısı sağlayan bir veya birden fazla katı
yakıtlı ısı üreteciyle donatılmış bir cihazı, 

j) Katı yakıtlı kojenerasyon kazanı: Aynı anda ısı ve elektrik üretme kabiliyetine sahip
olan katı yakıtlı kazanı, 

k) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
l) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği (ηs): Katı yakıtlı kazanın sağladığı, be-

lirlenmiş bir ısıtma mevsimine ait ortam ısıtma ihtiyacı ile bu ihtiyacı karşılamak için gereken
yıllık güç tüketimi arasındaki yüzde cinsinden oranı, 

m) Nominal ısıl güç (Pr): Tercih edilen yakıt ile kapalı ortamların ısıtılması sağlanırken,
katı yakıtlı kazandan elde edileceği beyan edilen ve kW cinsinden ifade edilen ısıl gücü,

n) Partikül madde: Baca gazının, gaz fazında dağılmış haldeki çeşitli biçim, yapı ve
yoğunluktaki partiküllerini, 

o) Su bazlı merkezi ısıtma sistemi: Bina ısıtması veya bölgesel ısıtma şebekeleri dahil
olmak üzere, binaların veya bunların bir kısmı içerisindeki kapalı ortamların ısıtılması amacıyla
merkezi olarak üretilen ısıyı, ısı yayan cihazlara dağıtmak için ısı aktarım maddesi olarak su
kullanan bir sistemi,

ö) Tercih edilen yakıt: İmalatçının talimatlarına göre kazan için tercihen kullanılacak
tek katı yakıtı,

p) Yönetmelik: 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.
(2) Bu Tebliğ eklerinin amaçları bakımından, ilave tanımlar Ek-I’de belirtilmiştir.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve zaman çizelgesi
MADDE 5- (1) Katı yakıtlı kazanların çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-II’de

belirtilmiştir. 
(2)  Katı yakıtlı kazanlar, 1/6/2023 tarihinden itibaren Ek-II’nin 1 inci ve 2 nci bölüm-

lerinde belirtilen gereklilikleri sağlar.
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(3) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen yöntemlere
uygun olarak ölçülür ve hesaplanır.

Uygunluk değerlendirmesi 

MADDE 6- (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan
uygunluk değerlendirme işlemleri, Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolünü
ya da Yönetmeliğin Ek-V’inde belirtilen yönetim sistemini ifade eder.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği uygunluk değerlendirmesi amaçları doğrul-
tusunda teknik dosya, bu Tebliğin Ek-II’sinin 2.1 inci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen bil-
gileri içerir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi

MADDE 7- (1) Bakanlık, bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun
sağlanması amacıyla Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan piyasa
gözetimi ve denetimi kontrollerini gerçekleştirirken bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen doğru-
lama  yöntemini uygular.

Gösterge niteliğindeki ölçütler 

MADDE 8- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada mevcut olan en iyi per-
formans gösteren katı yakıtlı kazanlar için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-V’te düzenlen-
miştir.

Danışma Kurulu işlemleri

MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak 1000 kW’ya kadar ısıl güce sahip
olan katı yakıtlı kazanların bu Tebliğe dahil edilip edilmeyeceği; ağaçsı olmayan biyokütle ka-
zanlarının belirli tipteki kirletici emisyonlarına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri;
enerji verimliliği, partikül madde emisyonları, gaz halindeki organik bileşik emisyonları, kar-
bonmonoksit emisyonları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini sıkılaştırmaya gerek
olup olmadığı, doğrulama toleranslarını değiştirmenin gerekli olup olmadığı, üçüncü taraf bel-
gelendirmesini uygulamaya koymanın gerekli olup olmadığı hususlarında çalışmalar yapmak
üzere Komisyon tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Di-
rektifini Katı Yakıtlı Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri Bakımından Uygulayan
28 Nisan 2015 tarihli ve (AB) 2015/1189 sayılı Komisyon Tüzüğünün 02015R1189 sayılı ve
09/01/2017 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan konsolide hali dikkate alınarak Avrupa
Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevsimsel ortam ısıtması enerji verimliliği ve azot emisyon-
ları ile ilgili ulusal mevzuata uygun olmaları kaydıyla 1/6/2023 tarihinden önce yurt içinde
imal edilmiş ve/veya serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış katı yakıtlı kazanlar için
bu Tebliğ hükümlerince belirlenen gereklilikler aranmaz ve bu ısıtıcılar 1/6/2023 tarihine kadar
piyasaya arz edilebilir ve hizmete sunulabilir. 

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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—— • ——
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/12)

MADDE 1- 3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Mes-

lek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7341 

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

 
 7342 
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Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7483 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7484 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7485 
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Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7417 

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

 
 7423 

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

 
 7494 
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Çanakkale 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7459 

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

 
 7221 

—— • —— 
Iğdır 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7343 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MAMUL (PAKETLİ) ÇAY NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden (İyidere/Rize), 

Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 28.000 adet palet, Diyarbakır Pazarlama Bölge 
Müdürlüğüne 23.000 adet palet ve Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 20.000 adet palet 
Mamul (paketli) çay nakliye hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.07.2022 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler, şartname konusu nakliye hizmet alım işinin tamamı için teklifte 

bulunabilecekleri gibi her bir pazarlama bölge müdürlüğüne/pazarlama ve üretim bölge 
müdürlüğüne taşınacak paketli çayın en az %5’i oranında teklif vermek koşulu ile kısmi teklif 
verebilirler.  

10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.  

    7359/1-1 
—— • —— 

MAMUL (PAKETLİ)  ÇAY NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden (İyidere/Rize), 

Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 85.000 adet palet Mamul (paketli) çay nakliye 
hizmeti  %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.07.2022 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 
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4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler, şartname konusu nakliye hizmet alım işinin tamamı için teklifte 

bulunabilecekleri gibi her bir pazarlama bölge müdürlüğüne/pazarlama ve üretim bölge 
müdürlüğüne taşınacak paketli çayın en az %5’i oranında teklif vermek koşulu ile kısmi teklif 
verebilirler.  

10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.  

    7360/1-1 
—— • —— 

MAMUL (PAKETLİ) ÇAY NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden (İyidere/Rize), 

Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 25.000 adet palet, Samsun Pazarlama Bölge 
Müdürlüğüne 26.000 adet palet ve 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 18.000 adet 
palet Mamul (paketli) çay nakliye hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.07.2022 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler, şartname konusu nakliye hizmet alım işinin tamamı için teklifte 

bulunabilecekleri gibi her bir pazarlama bölge müdürlüğüne/pazarlama ve üretim bölge 
müdürlüğüne taşınacak paketli çayın en az %5’i oranında teklif vermek koşulu ile kısmi teklif 
verebilirler.  

10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.  

    7361/1-1 
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BASINÇLI HAVALI DİYAFRAMLI POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Basınçlı Havalı Diyaframlı Pompa alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 4000 - 0372 259 1900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

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

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

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2244013 
b) İKN : 2022/640524 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Basınçlı Havalı Diyaframlı Pompa / 1 kalem (33 adet) 
ç) Teslim Yeri/ 
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : 90 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 01/08/2022 Pazartesi günü saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

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

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

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

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

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
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6.1.  Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek 
cevaplandırılacaktır. 

Firmalar teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7. maddesine uygun olarak aşağıdaki 
belgeleri verecektir; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 
akredite kuruluşun yazısı) 

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) 
Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede Kısmi teklif verilemeyecektir. 
9- Bu ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: - 
İlan olunur. 7380/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Dârülaceze Başkanlığından: 
Aşağıda adı, nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Satış İhalesine 
çıkarılmıştır. 

SN TAŞINMAZ BİLGİLERİ 
MUHAMMEN 

BEDEL 
(TL) 

GEÇİCİ  
TEMİNAT 

(TL) 

1. 

107676875 taşınmaz nolu, İstanbul ili, Kartal ilçesi, Orhantepe 
mahallesi, Yasemin (Kayın) Sokak, Tapuda: 12618 ada 37 
parselde kayıtlı, 973,94 m² sahalı ARSA (Arsa üzerinde 
Müstakil Villa bulunmaktadır) niteliğindeki taşınmaz. Fiili 
Durumu: Kirada 

22.400.000,00 672.000,00 

 
İHALE BİLGİLERİ 

İhale Usulü  
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre “Açık Teklif 
(Artırma) Usulü” 

İlanın Şekli ve 
Adedi 

I. Yerel Gazetede 2 defa, 
II. Resmi Gazetede 1 defa. 

Darülaceze İdari 
meclis Karar 
tarih ve sayısı 

 09.06.2022 tarih ve 2022/6 sayılı 

İhalenin 
Yapılacağı 

Tarih  7 Temmuz 2022 - Perşembe 
Saat 14:00 
Yer Dârülaceze Başkanlığı - Çok Amaçlı Salon 

Yukarıda açık adresi yazılı taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi hükümlerine 
göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile Dârülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 07.07.2022 
tarihinde, Perşembe günü, saat 14.00'da satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin 
aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları 
gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. Şartnameler, İdareden ücretsiz 
temin edilir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 
ŞAHISLARDAN İSTENİLEN BELGELER  

1. T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti  

2. 
Tebligat için, Muhtarlık veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 
İkametgah belgesi.  

3. Geçici Teminat Makbuzu (Dârülacezeden)  

 
ŞİRKETLERDEN İSTENİLEN BELGELER 

1. Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi 
2. Noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküsü veya Vekâletname  
3. Geçici Teminat Makbuzu (Darülacezeden)  
  İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ADRES 
Halil Rıfatpaşa Mahallesi Dârülaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ / 
İSTANBUL  

EPOSTA emlak@darulaceze.gov.tr 
TEL/FAX T: 0 212 220 10 20 /138 F: 0 212 210 44 30 - 0 212 221 03 03  

 7303/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Gümüşhane İl Encümen Başkanlığından: 
1-Aşağıda tapu kaydı, imar durumu, tahmin edilen bedeli, geçici teminatı belirtilen 

Mülkiyeti Gümüşhane İl Özel İdaresine ve Gümüşhane Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

Taşınmaz Adı İlçe Mahalle Ada Parsel Alan 
(m²) 

Hisse 
Oranı 

İmar 
Durumu 

Tahmin Edilen 
Bedel 

(Muhammen 
Bedel) TL 

Geçici Teminat 
Miktarı (TL) 

İhale Gün 
ve Saati 

5 Katlı Otel, 
Bahçe, 

Otopark ve 
Arsa 

Merkez Hasanbey 
Mahallesi 23 2,6,7, 

10 2903 Tam Ticaret 44.326.864,00 
TL 

1.329.805,92 
TL 

19.07.2022 
14:00 

2-İhale, Gümüşhane Merkez İlçe, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclis Binası, İl Encümeni 
toplantı salonunda 19.07.2022 Salı günü İl Encümenince yapılacaktır. 

3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Yenimahalle, Gümüşhane İl Özel İdaresi Hizmet Binası, 
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları gerekir.  
a) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 27. maddesinde 

belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair 
banka makbuzu, 

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
c) Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler İçin) 
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek Kişiler İçin) 
e) Noter Tasdikli imza sirkülerini, 
f) Türkiye’de tebligat için adres belgesi,  
g) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin 

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

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği 
ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  

i) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan 
kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesi, 

5- Taşınmaz Satış İhalesine teklif verecekler; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince 
hazırlanacak teklif mektubunu, ihale zarfını yukarda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 
satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 19.07.2022 tarihinde Salı günü 
ihale saatine kadar, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclis Binası, Encümen Müdürlüğü’ne teslim 
edeceklerdir. 

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. maddesine 
uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 

7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir 
suretle sorumlu değildir. 

8- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
Bilgi İçin: Yenimahalle, Gümüşhane İl Özel İdaresi Hizmet Binası İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğü  
Telefon: 0 456 213 10 31 Dahili: 264 Mesut KILIÇ  
Faks: 0 456 213 37 44 www.gumushaneozelidare.gov.tr 
İlan Olunur. 7421/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şehitkamil İlçesi, Küllü Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

S. NO ADA PARSEL ALAN İMAR PLANI 

m² 

RAYİÇ  

BEDEL 

MUHAMMEN  

BEDEL 

GEÇİCİ  

TEMİNAT 

1 7878 1 46.312,12 

Küçük Sanayi Alanı(Küçük 

Sanayi Sitesi-Hurdacılar ve 

Geri Dönüşümcüler Sitesi) 

E:1.00 Yençok:12.50 m 

450,00 

TL 

20.840.454,00 

TL 

625.213,62 

TL 

2 8197 2 48.922,40 

Küçük Sanayi Alanı(Küçük 

Sanayi Sitesi-Hurdacılar ve 

Geri Dönüşümcüler Sitesi) 

E:1.00 Yençok:12.50 m 

450,00 

TL 

22.015.080,00 

TL 

660.452,40 

TL 

3 7860 1 35.415,77 

Küçük Sanayi Alanı(Küçük 

Sanayi Sitesi-Hurdacılar ve 

Geri Dönüşümcüler Sitesi) 

E:1.00 Yençok:12.50 m 

400,00 

TL 

14.166.308,00 

TL 

424.989,24 

TL 

4 7861 1 109.717,20 

Küçük Sanayi Alanı(Küçük 

Sanayi Sitesi-Hurdacılar ve 

Geri Dönüşümcüler Sitesi) 

E:1.00 Yençok:12.50 m 

400,00 

TL 

43.886.880,00 

TL 

1.316.606,40 

TL 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edeceklerdir. İhale şartname bedeli 250,00.-TL 
olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen 
hesabına yatırılabilecektir. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 06.07.2022 Çarşamba günü saat 15:00’de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 
yapılacaktır. 
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İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 06.07.2022 Çarşamba saat 12:00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da 
taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde 
Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 
- İhaleye konu olan ve İmar Planında Küçük Sanayi Alanında (Küçük Sanayi Sitesi 

Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler - E:1:00 Yençok:12,50 m) kalan taşınmaz, 1/1000 ölçekli 
uygulama imar plan notları uyarınca katılımcının üyelerinin hurdacılar ve geri dönüşümcüler ile 
ilgili olduğuna dair belgeyi sunabilecek Kooperatifler ihaleye katılım sağlayabilir. 

- Söz konusu taşınmazların ihalesine katılacak olan Kooperatif üyelerinin en az 
%50’sinin, Atık Toplama ve Ayrıştırma Lisans belgesine sahip olması gerekmektedir. 

7- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
ç) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
d) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
e) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
ğ) Söz konusu taşınmazın, İmar Planında Küçük Sanayi Alanında (Küçük Sanayi Sitesi 

Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler - E:1:00 Yençok:12,50 m) kalması sebebiyle, İhaleye katılacak 
isteklilerin, ihale ilan tarihinden önce Gaziantep il sınırları içerisinde kuruluş amacının Hurdacılar 
ve Geri Dönüşümcüler ile ilgili üyelerden oluşan Kooperatifi olduğuna dair gösterir belge, 

h) Söz konusu taşınmazların ihalesine katılacak olan Kooperatif üyelerin en az %50 
üyesinin, Atık Toplama ve Ayrıştırma Lisansı olduğuna dair belge 

- C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    7383/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şehitkamil İlçesi, Küllü Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

S. NO ADA PARSEL ALAN İMAR PLANI 

m² 

RAYİÇ  

BEDEL 

MUHAMMEN  

BEDEL 

GEÇİCİ  

TEMİNAT 

1 7868 1 45.480,16 

Küçük Sanayi Alanı 

(Küçük Sanayi Sitesi-

Biriketçiler Sitesi)  

E:1.00  

Yençok:12.50 m 

400,00 

TL 

18.192.064,00 

TL 

545.761,92 

TL 

2 7870 1 10.131,72 

Küçük Sanayi Alanı 

(Küçük Sanayi Sitesi-

Biriketçiler Sitesi)  

E:1.00  

Yençok:12.50 m 

400,00 

TL 

4.052.688,00 

TL 

121.580,64 

TL 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edeceklerdir. İhale şartname bedeli 250,00.-TL 
olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen 
hesabına yatırılabilecektir. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 07.07.2022 Perşembe günü Saat 15:00’de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 07.07.2022 Perşembe günü saat 12:00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 
- İhaleye konu olan ve İmar Planında Küçük Sanayi Alanında (Küçük Sanayi Sitesi 

Briketçiler– E:1:00 Yençok:12,50 m) kalan taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notları 
uyarınca katılımcının üyelerinin briketçi ürünlerini üreten imalatçı olduğuna dair belgeyi 
sunabilecek Kooperatifler ihaleye katılım sağlayabilir. 

7- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
ç) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
d) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
e) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
ğ) Söz konusu taşınmazın, İmar Planında Küçük Sanayi Alanında (Briketçiler Sitesi - 

E:1:00 Yençok:12,50 m) kalması sebebiyle, İhaleye katılacak isteklilerin, ihale ilan tarihinden 
önce Gaziantep il sınırları içerisinde kuruluş amacının Briketçiler ile ilgili üyelerden oluşan 
Kooperatifi olduğuna dair gösterir belge. 

- C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    7384/1-1 
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2 (İKİ) KALEM MEFRUŞAT SATIN ALINACAKTIR 
Konya Şehir Hastanesi Başhekimliğinden: 
2 (İki) Kalem Mefruşat Alımı 6428 sayılı Sağlık Bakanlığı’nca Kamu Özel İşbirliği İle 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2022/617235 
1. İdarenin 
a) Adresi : AKABE MAHALLESİ ADANA ÇEVRE 

YOLU CADDESİ 135/1 - KARATAY / 
KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 03323105000-11654/ 03323105493 
c) Elektronik Posta Adresi : konyash.ihale@saglik.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : https://konyasehir.saglik.gov.tr/TR-

574210/ihale-dokuman.html 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 (İki) Kalem Mefruşat Alımı 
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Konya Şehir Hastanesi Ayniyat Tüketim Birimi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 gün 

içinde işe başlanacak olup, İşin bitiş tarihi 
31.12.2022’dir.  

3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Konya Şehir Hastanesi İhale Toplantı Salonu 

Akabe Mah. Adana Çevreyolu Cad. 135/1 
Karatay - KONYA   

b) Tarihi ve saati : 28.07.2022 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
Yüklenici İdari Şartnamenin 7.5.4 maddesine göre “Ürün Değişim Taahhütnamesi” ni 

ihale dosyasında sunacaktır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. 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. 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: 
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. 
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
İdare tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili hususlar belirtilmemiştir 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
Teklif edilen kalemlerin teknik şartnameye uygunluğunun kanıtlanması amacıyla,  Teknik 

bilgilerin yer aldığı Katalog İhale dosyası içinde ihale komisyonuna sunulacaktır. Teklif edilen 
ürüne ait numuneler ihale saatine kadar ihale birimine teslim edilecektir. İhale saatinden sonra 
gelen numuneler teslim alınmayacaktır 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Konya Şehir Hastanesi İhale Biriminden Türkiye Halk Bankası Nalçacı Şubesi TR36 0001 2009 
5230 0044 0000 21 hesabına (İsteklinin Vergi Numarası, İhale Bilgileri açık şekilde belirtilmek 
üzere) doküman ücreti yatırıldıktan sonra alınabilir. adresinden satın alınabilir.  

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdaremiz İhale biriminden satın 
almaları ya da EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Şehir Hastanesi İhale Birimi(Akabe Mah. 
Adana Çevreyolu Cad. 135/1 Karatay - KONYA  ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

Bu ihale her kısım için ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi işin tamamına da teklif 
verilebilir. 

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

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüz Elli) takvim 
günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
      7363/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇLAR SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 07/07/2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatis@ogm.gov.tr 

 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi Boy (m) 
Miktarı 

Parti Sayısı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Adet m3/Ster/K 

1 
YUMAKLAR 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım 2281 1062,340 1 1.324,00 42.196,00 

2 
YUMAKLAR 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım 1601 883,073 1 1.337,00 35.420,00 

3 
GEBİZ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Olağanüstü 5313 1709,575 1 1.600,00 82.060,00 

4 
YUMAKLAR 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım 2737 1751,757 1 1.813,00 95.278,00 

5 
KIRBAŞ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım 2114 981,593 1 1.873,21 55.162,00 

6 
BOZDOĞAN 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım 1660 600,561 1 1.889,79 34.048,00 

7 
KIRBAŞ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım 3498 1572,337 1 2.059,40 97.142,00 

 TOPLAM   19204 8561,236 5 11.896,40 441.306,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 7 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

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

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

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

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. 
Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

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

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Merkez Mahallesi Sakarya Cad. No: 15 Serik/ANTALYA 
Telefon : 0(242) 722 3412 
Fax No : 0(242) 722 2134 
    7379/1-1 

—— • —— 
360 ADET MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/642119 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 360 adet (Ø1220 mm) monoblok tekerlek temin 

(E43000 tip lokomotiflerde kullanılacaktır.)   
3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-
ANKARA/ TÜRKİYE 

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

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
21/07/2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.    

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 

    7491/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/66 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    7424/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Saruhanlı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/342 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473  sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    7425/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2019/23425 Esas sayılı (Eski Esas: 2006/6847) dosyasının 

imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    7426/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2000/12722 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    7427/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/107 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    7428/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/50 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    7443/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Kuşadası İcra Müdürlüğünün 2020/2285 Esas (Kuşadası Kapatılan 2. İcra Müdürlüğünün 

Esas: 2012/4328) sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 
Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar 
Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 
olunur. 

    7444/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Elazığ 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/330 

Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya 
Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 
anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    7445/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu kararı ile Denetimli Serbestlik 

Hizmetleri Yönetmeliği'nin 44. maddesi gereğince uyarılmanıza karar verilmiştir. İş bu uyarı 
kararının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde hakkınızda ihlal işlemi uygulanacağı ilanen 
tebliğ olunur. 

1 2022/480 DS 
2022/9680 İİDK 

Mersin Cumhuriyet 
Başsavcılığı 

2021/16828 Soruşturma 

Abdulhamid ELSAFİ 
(T.C.No: 99846096674) 2. Uyarı 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mahallesi İnönü Caddesi No: 6 Seyhan / ADANA Telefon: 0 (322) 352 23 20 (1216) 

 7420/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 21.06.2022 Karar No:7570 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü  
• MERKEZİ VE   
TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10   06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 03.03.2022 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama Ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.154 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Manisa 
• PAFTA NUMARASI  : AR/TPO/K/L21-a1 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 
Müdürlüğe;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

      7419/1-1 
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Sinop İli Dikmen Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Sinop ili Dikmen Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 
Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, 
KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya 
açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 

Puan Türü 
KPSS Taban Puanı 

1 Muhasebeci GİH 10 1 

Muhasebe ve Denetim, 
Muhasebe ve Finans 

Yönetimi 
Lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P3 
En az 70 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım 
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Adaylar başvuru formunu Belediyemizden veya Belediyemiz www.dikmen.bel.tr internet 

adresinden temin edebileceklerdir. 
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Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar 
çıktısı, 

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma 

yapıştırılacak) 
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 03/08/2022 gününden 

05/08/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz 
Yazı İşleri Müdürlüğüne (Kırçal Mah. İtfaiye Cad. No: 1 Dikmen/SİNOP Dikmen Belediye 
Başkanlığı) müracaatlarını yapabileceklerdir. 

a) Elektronik ortamda başvurular, Belediyemizin dikmenbelediyesi@hotmail.com mail 
adresine yapılabilecektir, 

b) Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Dikmen Belediye Başkanlığı 
Dikmen/Sinop adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu 
olmayacaktır.) 

c)  Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

▪ Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır. 

▪ Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

▪ Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 24.08.2022 tarihinden itibaren Belediyemizin 
www.dikmen.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava 
çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “ Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

▪ Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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▪ Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

▪ Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Dikmen Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav; 
Memur kadrosu alımı için 29/08/2022 tarihinde Saat: 09.00’da başlamak üzere, Dikmen 

Belediyesi Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise 
ertesi günlerde devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 
Sözlü sınav; 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 
konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır.  

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin www.dikmen.bel.tr 
internet sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin www.dikmen.bel.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılacaktır.  

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 
   7358/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli 
alanlarda; 4 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

 
Fakülte/ 

Yüksekokul/ 
Enstitü 

Bölüm / Program /  
Anabilim Dalı 

Kadro 
Sayısı 

Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Tıp Fakültesi 

Radyoloji ABD 1 Doçent Radyoloji 

Acil Tıp ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Acil Tıp 

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Tıbbi Farmakoloji ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Tıbbi Farmakoloji 

 
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmas/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 
Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmas/kvk-
mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 
 7450/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endokrinoloji ve Diyabet Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair

Tebliğ (2015/1185/AB) (SGM: 2022/29)

–– Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2015/1186/AB)

(SGM: 2022/30)

–– Katı Yakıtlı Kazanlar ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol

Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair

Tebliğ (2015/1187/AB) (SGM: 2022/31)

–– Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ

(2015/1188/AB) (SGM: 2022/32)

–– Katı Yakıtlı Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ

(2015/1189/AB) (SGM: 2022/33)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(No: 2022/12)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri




