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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarhiyat
Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “cezası (Kanunun 344 üncü mad-
desinin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç)”
ibaresi “cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun
359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek
vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç)” şeklinde değişti-
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, 213
sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî
Gazete’de ilan edilecektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ceza: Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi
halinde kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Gerek görüldüğü takdirde, uzlaşma komisyonunun beş üyeden teşekkül ettirilme-

sine karar vermeye Başkanlık yetkilidir. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara
üye olabilecekler arasından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ek-
lenmiştir.
“Söz konusu başvurunun Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda yapıl-
ması da mümkündür.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Nükleer Düzenleme Kurumundan: 
DOZİMETRİ HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN
YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona iliş-

kin faaliyetlerde çalışanlara kişisel dozların izlenmesi hizmetini verecek kuruluşların yetkilen-
dirme koşullarını, yetkilendirme sürecini, sorumluluklarını ve Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sis-
teminin işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; dozimetrelerin hazırlanması, dağıtılması, toplanması,

akredite olunan kapsamda okunması ve değerlendirilmesi ile doz sonuç raporlarının oluşturul-
ması, gerekli kayıtların tutulması ve verilerin Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılması
hizmetlerini verecek kuruluşları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme

Kanununun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akreditasyon: Dozimetri laboratuvarlarının, hizmet vereceği kapsamda ulusal ve

uluslararası standartlara göre akreditasyon kuruluşu tarafından değerlendirilmesi, yeterliğinin
onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

b) Akreditasyon kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumunu,
c) Belirsizlik bütçesi: Ölçüm belirsizliğini, bileşenlerini, bunların hesaplanmasını ve

kombinasyonlarını içeren beyanı,
ç) Dozimetre: Maruz kalınan iyonlaştırıcı radyasyon dozunun ölçülmesini sağlayan ki-

şisel doz ölçeri,
d) Dozimetri: İyonlaştırıcı radyasyon ışınlanmaları sonucu, madde veya dokunun maruz

kaldığı radyasyon dozunun ölçülmesi için kullanılan; dozimetrelerden, ölçüm aletlerinden,
bunlara ilişkin referans standartlardan ve sistemin kullanımına yönelik prosedürlerden oluşan
sistemi,

e) Dozimetri servisi: Dozimetrelerin hazırlanması, hizmet alan kişilere dağıtılması, top-
lanması, akredite olunan kapsamda okunması ve değerlendirilmesi ile doz sonuç raporlarının
oluşturulması, gerekli kayıtların tutulması ve verilerin Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine
aktarılması hizmetlerini veren, ülkemiz sınırları içinde uygun donanım altyapısına sahip, Tür-
kiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz ve dozimetri hizmeti vermek
üzere Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,

f) Dozimetri servisi sorumlusu (DSS): TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardına ilişkin eğitimler ile hizmet
verilecek dozimetre türüne uygun eğitim almış, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından de-
ğerlendirilerek uygun görülen kişiyi,

g) Eşdeğer doz: Radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak belirli bir doku veya
organda soğurulmuş dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış hâlini,

ğ) Etkin doz: İnsan vücudunda ışınlanan bütün doku ve organlar için hesaplanmış eş-
değer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen
dozların toplamını,

h) EURADOS: Avrupa Radyasyon Dozimetri Grubunu,
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ı) Geçerli kılma: Belirlenen gerekliliklerin amaçlanan kullanım için yeterli olduğu du-
rumda yapılan doğrulamayı,

i) Harici çalışan: Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tesis ve faaliyetlerde
yetkilendirilen kişi tarafından çalıştırılan kişiler dışında, kontrollü ve gözetimli alanlarda faa-
liyette bulunan, geçici veya sürekli olarak kendi adına iş yürüten veya başka yüklenici tarafın-
dan çalıştırılan kişiyi,

j) Hesaplanmış doz: Dozimetrelerin hatalı kullanılması, kasıtlı ışınlanması, kaybedil-
mesi ya da hasar görmesi gibi doz değerinin dozimetreden okunmasının mümkün olmadığı du-
rumlarda, dozimetre kullanıcısının ilgili periyot için maruz kaldığı doz olarak kabul edilecek
olan ve çalışma koşulları değerlendirilerek dozimetri hizmeti alan kişinin radyasyondan ko-
runma sorumlusu tarafından hesaplanan doz değerini,

k) Hizmet periyodu: Dozimetrenin kullanıma başlandığı tarih ile kullanımının sonlan-
dığı tarih arasındaki en fazla iki aylık süreyi,

l) IAEA/WHO SSDL Network: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı/Dünya Sağlık Örgütü
İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarları Ağını,

m) İnceleme düzeyi: Üzerinde daha fazla inceleme yapılmasını gerektiren ve aylık ola-
rak; 2 mSv’in üzerindeki etkin dozu, göz merceği için 2 mSv’in veya el, ayak ve cilt için 50
mSv’in üzerindeki eşdeğer dozu,

n) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
o) Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemi: Dozimetri servisleri tarafından, radyasyonla ça-

lışanlara ve harici çalışanlara tahsis edilmiş dozimetrelerin değerlendirilmesi sonucunda elde
edilen doz değerlerinin aktarıldığı veri tabanını,

ö) Yetki belgesi: Dozimetri hizmeti verecek kuruluşun, 7381 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca, Kurum tarafından dozimetri servisi olarak
yetkilendirildiğini gösteren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Yetkilendirme Koşulları ve Başvuru

Genel ilkeler
MADDE 5- (1) Kurumdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş

tüzel kişiler dozimetri servisi olarak yetki belgesi alabilir.
(2) Kurum tarafından verilen yetki devredilemez.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde asıl sorumluluk dozi-

metri servisine aittir. Verilen yetkinin koşullarına ve mevzuata uymak veya düzenleyici kontrol
altında olmak veya yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirme yapmak veya hizmet
almak dozimetri servisinin sorumluluğunu azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

(4) Yetkilendirme için başvuru yapan kişiler, Kurum tarafından yetkilendirme için talep
edilen tüm bilgi ve belgeleri istenilen biçim ve içerikte sağlamakla ve Kurum tarafından belir-
lenen işlem ve hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür.

(5) Dozimetri servisi, yetki koşullarının devamlılığını sağlamakla ve Kurum tarafından
tespit edilerek kendisine bildirilen uygunsuzlukları verilen süre içerisinde gidermekle yüküm-
lüdür.

(6) Kurum tarafından düzenlenen yetki belgesi yalnızca yerinde incelemenin yapıldığı
adres için geçerlidir. Aynı tüzel kişiliğin birden fazla yerde dozimetri hizmeti vermesi duru-
munda bu Yönetmelik hükümlerine göre ayrıca yetki belgesi alınması gerekir.

Yetkilendirme koşulları
MADDE 6- (1) Dozimetri hizmeti verecek kuruluşun;
a) Hizmet vereceği dozimetre türüne ve kişisel doz değerlendirme metoduna uygun ve

dozimetri hizmetini en fazla iki aylık periyotlarla yürütebilecek, yeterli sayıda ve yetkin per-
sonel ile cihaz ve teknik donanıma sahip olması,

b) Hizmet vereceği dozimetre türüne uygun olarak Kurum tarafından belirlenen stan-
dartların güncel versiyonlarına göre akredite olması,
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c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin ya da bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mü-
hendislik, fizik veya kimya bölümlerinden mezun veya bu bölümlerden birinde yüksek lisans
veya doktora yapmış olan bir DSS istihdam etmesi,

ç) Hizmet vereceği sistemin herhangi bir sebeple çalışmaması veya çalıştırılmaması
gerektiği durumlarda, dozimetri hizmetinin aksamasını engellemek ve en fazla iki hizmet pe-
riyodu süresince hizmete devam etmek üzere yapılacak iş ve işlemlere ilişkin uygulanabilir bir
programa sahip olması,

gerekir.
(2) Dozimetri hizmeti verecek kuruluş, faaliyetleri sırasında kullandığı radyasyon kay-

nakları için ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
(3) Dozimetri hizmeti verecek kuruluş, Kurumdan aldığı yetki kapsamında hizmet verir.
(4) Dozimetri hizmeti verecek kuruluş, birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca Kuruma bil-

dirilen program çerçevesinde yürütülen işlemlerden, ölçüm sonuçlarından ve doz sonuç rapor-
larının oluşturulmasından sorumludur.

Başvuru
MADDE 7- (1) Dozimetri hizmeti verecek kuruluş, aşağıdaki bilgi ve belgeler ile Ku-

ruma başvuruda bulunur:
a) Akreditasyon sertifikası ve akreditasyon kapsamı.
b) DSS olarak çalışacak personelin özgeçmişine ve eğitimine ilişkin bilgi ve belgeler.
c) Yönetim ve organizasyon şeması.
ç) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgi ve belgeler.
d) Dozimetri hizmeti verecek kuruluşu temsile yetkili kişilerin imza sirküleri.
e) Dozimetri hizmetini en fazla iki aylık periyotlarla yürütebilecek kapasiteye sahip ol-

duğunu gösterir, dağıtım ve değerlendirme süreçlerini de içeren iş akış planı.
f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca hazırlanacak programa ilişkin

bilgi ve belgeler.
g) Kişisel dozimetrelerin okunması ve dozların değerlendirilmesi işlemlerinde kullanı-

lan metoda ait geçerli kılma kayıtları ve belirsizlik bütçesi.
ğ) Kişisel dozimetri hizmetine ilişkin cihazların teknik özellikleri ile ekipman ve alt-

yapının listesi, kalite kontrol testleri için kullanılan referans kaynakların listesi, referans rad-
yasyon kaynakları için izlenebilirliği gösteren sertifikalar.

(2) Kurum, birinci fıkrada belirtilen hususlara ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme Süreci

Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 8- (1) Kuruma yapılan başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgelerin uygun-

luğu Kurum tarafından incelenir ve değerlendirilir.
(2) İnceleme ve değerlendirme sonucunda Kuruma sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

ve yetersizlik olması durumunda, başvuru sahibi bilgilendirilerek eksiklik ve yetersizliklerin
tamamlanması veya giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren en fazla üç ay süre verilir. Söz
konusu eksiklik ve yetersizliklerin tamamlanması veya giderilmesi için verilen süre içerisinde,
başvuru sahibi tarafından yazılı olarak bildirilen gerekçenin Kurum tarafından uygun görülmesi
hâlinde en fazla üç aya kadar ek süre verilebilir.

(3) Verilen süre içerisinde eksiklik ve yetersizliklerin tamamlanması veya giderilmesine
ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma ulaşmasından sonra başvuru yeniden değerlendirilir.

(4) Eksikliklerin ve yetersizliklerin verilen süre sonunda tamamlanmadığı veya gide-
rilmediği durumda yetkilendirme başvurusu iptal edilir ve durum dozimetri hizmeti verecek
kuruluşa bildirilir. Yetkilendirme için ödenen işlem ve hizmet bedeli iade edilmez.

Yerinde inceleme
MADDE 9- (1) Başvuru belgelerinin uygun bulunması durumunda, dozimetri hizmeti

verecek kuruluşta Kurum tarafından yerinde inceleme yapılır veya yaptırılır.
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(2) Yerinde inceleme esnasında dozimetrelerin hazırlanması, gönderilmesi, dağıtılması,
toplanması, okunması ve değerlendirilmesine ilişkin kurulan sistem ile dozimetri hizmeti ve-
recek kuruluşun yetkilendirme koşullarını sağlayıp sağlamadığı ve sorumluluklarını yerine ge-
tirebilecek kapasitede olup olmadığı tetkik edilir.

(3) Yerinde inceleme sırasında dozimetri hizmeti verecek kuruluşta görevli personel;
doz değerlendirme, raporlama, kayıt altına alma ve Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine veri
aktarma işlemlerini ve kalite kontrol testini uygulamalı olarak yapar.

(4) Yerinde incelemede eksiklik ve yetersizlik tespit edilmesi durumunda, başvuru sa-
hibi bilgilendirilerek eksikliklerin ve yetersizliklerin tamamlanması veya giderilmesi için bil-
dirim tarihinden itibaren en fazla üç ay süre verilir. Söz konusu eksikliklerin ve yetersizliklerin
tamamlanması veya giderilmesi için verilen süre içerisinde, başvuru sahibi tarafından yazılı
olarak bildirilen gerekçenin Kurum tarafından uygun görülmesi hâlinde en fazla üç aya kadar
ek süre verilebilir. Eksikliklerin ve yetersizliklerin verilen süre sonunda tamamlanmadığı veya
giderilmediği durumlarda yetkilendirme başvurusu iptal edilir ve durum dozimetri hizmeti ve-
recek kuruluşa bildirilir. Yetkilendirme için ödenen işlem ve hizmet bedeli iade edilmez. 

(5) Eksikliklerin ve yetersizliklerin tamamlandığının veya giderildiğinin tespitine yö-
nelik tekrar yerinde inceleme yapılabilir. Bu durumda başvuru sahibi tekrar yerinde inceleme
için Kurum tarafından belirlenen işlem ve hizmet bedelini verilen süre içerisinde ödeyerek Ku-
ruma başvuruda bulunur. Süresi içerisinde işlem ve hizmet bedelinin ödenmemesi durumunda
başvuru iptal edilir ve başvuru sırasında ödenmiş olan işlem ve hizmet bedeli iade edilmez.

Yetki belgesinin verilmesi
MADDE 10- (1) Yetkilendirme başvurusunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonu-

cunda herhangi bir eksiklik ve yetersizlik tespit edilmemesi ve yerinde inceleme sonucunda
hazırlanan rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunun uygun olması durumunda do-
zimetri hizmeti verecek kuruluşa yetki belgesi verilir ve Kurumun internet sayfasında duyuru-
lur.

(2) Yetki belgesi, düzenlenme tarihinden itibaren beş yıl geçerlidir.
(3) Yetki belgesi, dozimetri hizmeti verecek kuruluşun akreditasyon kapsamında yer

alan dozimetri hizmetleri için geçerlidir.
Yetki belgesinin yenilenmesi
MADDE 11- (1) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden en az iki ay önce yetki

belgesi sahibi;
a) Yetkilendirme koşullarında değişiklik olmadığını bildirir dilekçe,
b) Dozimetri servisinin akreditasyon durumunu gösteren belge,
ile Kuruma başvuruda bulunur. Kurum tarafından yapılacak değerlendirme ve gerekli

görüldüğü takdirde yapılacak denetimin sonucunun uygun bulunması durumunda yetki belgesi
yenilenir.

(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin dolmasından sonra yapılan başvurular için 7 nci
madde hükümleri uygulanır.

(3) Yetki belgesinin süresi içinde yenilenmemesi durumunda yetki belgesi kendiliğinden
sona erer. Yetki belgesinin geçerlilik süresi dolan ve yetki belgesini yenilemeyen dozimetri
servisleri, Kurumun internet sayfasında duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluklar, Karşılaştırma Çalışmaları, İnceleme Düzeyi İşlemleri, 

Kayıtlar ve Bildirimler

Sorumluluklar
MADDE 12- (1) Dozimetri servisinin sorumlulukları şunlardır:
a) Kişisel dozimetri hizmetini en fazla iki aylık periyotlarla vermek.
b) Dozimetrelerin en hızlı şekilde hazırlanması, hizmet alan kişilere gönderilmesi, da-

ğıtılması, toplanması, okunması ve değerlendirilmesine ilişkin bir sistem kurmak ve işletmek.
c) Dozimetrenin teknik özellikleri ile doğru kullanımına ilişkin talimatları hazırlamak

ve hizmet verdiği kişilerin dozimetreleri bu talimatlara uygun olarak kullanmalarını sağlamak
üzere kullanıcıları bilgilendirmek.
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ç) İlgili standartlarda belirtilen performans testlerine yönelik ışınlanmaların, metrolojik
izlenebilirlik zincirinde IAEA/WHO SSDL Network ağına üye olan; ikincil standart dozimetri
laboratuvarlarında veya ulusal metroloji enstitülerinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

d) En fazla iki ayda bir sistemin doğruluğunu ve izlenebilirliğini (ç) bendi uyarınca
ışınlanmış kalite kontrol veya kalibrasyon dozimetreleri ile yapılan ölçümlerle teyit etmek.

e) Akredite olduğu metoda ilişkin her yıl, Kurum tarafından uygun bulunan ulusal veya
uluslararası laboratuvarlar ile karşılaştırma çalışması yapmak ve ilgili standartlar kapsamında
değerlendirme yaparak sonuçlarını Kuruma sunmak.

f) Karşılaştırma çalışmasından başarısız sonuç alınması durumunda, başarısız olunan
sonuçlar için sebep analizi yapmak; sebebin ortadan kaldırılarak sistemin iyileştirildiğini teyit
etmek amacıyla en geç iki hizmet periyodu içerisinde Kurum tarafından uygun bulunan ulusal
veya uluslararası laboratuvarlar ile başarısız sonuç alınan hizmete ilişkin karşılaştırma çalış-
masına katılmak ve çalışmanın sonuçlarını, gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler ile birlikte Ku-
ruma bildirmek; bu süre içerisinde başarısız sonuç alınan sistemle ilgili hizmetini durdurmak,
verdiği hizmeti Kuruma bildirilen program çerçevesinde sürdürmek; sebebin verilen hizmetler
üzerindeki etkisini değerlendirerek, gerekli olması durumunda düzeltilmiş doz sonuç raporlarını
etkilenen kullanıcılara göndermek ve Kuruma bildirmek.

g) Dozimetrelerin teslim alınmasını takiben dozimetreleri okumak ve çalışanlara ait
doz bilgilerini değerlendirerek en geç on gün içerisinde Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine
aktarmak.

ğ) Kişilerin doz sonuçlarının elektronik ortamda sorgulanabilmesine ve temin edilebil-
mesine imkân tanıyacak teknik ve idari altyapıyı oluşturmak, dozimetri hizmeti verdiği kişilerin
talep etmesi durumunda ıslak imzalı veya elektronik onaylı doz sonuç raporlarını sağlamak.

h) İnceleme düzeyi işlemlerine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmek.
ı) Dozimetri hizmeti alan kişiler tarafından inceleme düzeyi üzerinde doza maruz ka-

lındığı şüphesinin bildirildiği durumlarda dozimetreleri ivedilikle değerlendirmek.
i) Dozimetri hizmeti alan kişilerin dozimetri hizmetini sonlandırma talebi üzerine. ki-

şilere ait değerlendirilmemiş tüm dozimetreleri değerlendirerek doz sonuçlarını Ulusal Merkezi
Doz Kayıt Sistemine aktarmak ve hizmeti sonlandırmak.

j) Hizmet verilen dozimetre sayısına göre Kurum tarafından belirlenen veritabanı kul-
lanımı yıllık hizmet bedelini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar ödemek.

k) Bu Yönetmelikte tutulması gerektiği belirtilen kayıtları ve saklanması gerektiği be-
lirtilen belgeleri faaliyette bulunduğu sürece muhafaza etmek.

l) Akreditasyon belgesinin akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması durumun-
da; askıya alınmış sistemle ilgili faaliyetini durdurarak Kuruma bildirimde bulunmak, askıya
alınma sebebi ortadan kalkarak veya düzeltici faaliyeti akreditasyon kuruluşu tarafından uygun
bulunarak akreditasyonu devam ettirilene kadar faaliyetini Kuruma bildirilen program çerçe-
vesinde yürütmek.

m) Akreditasyon belgesinin geri çekilmesi durumunda Kuruma bildirimde bulunmak
ve faaliyetini sonlandırmak.

n) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde 24/3/2016
tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan
mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve
uygulamak.

Karşılaştırma çalışmaları
MADDE 13- (1) Dozimetri servisleri akredite olduğu metoda ilişkin, IAEA/WHO

SSDL Network ağına üye olan; ikincil standart dozimetri laboratuvarları veya ulusal metroloji
enstitüleri ile her yıl karşılaştırma çalışması yapar ve ilgili standartlar kapsamında değerlen-
dirme yaparak sonuçlarını Kuruma sunar. 

(2) EURADOS tarafından karşılaştırma çalışması yapılması durumunda dozimetri servis-
leri bu çalışmaya katılır ve ilgili standartlar kapsamında değerlendirme yaparak sonuçlarını
Kuruma sunar. 

(3) Kurum tarafından ayrıca bir karşılaştırma çalışması tertip edilmesi durumunda, do-
zimetri servisleri bu çalışmaya katılmakla yükümlüdür.
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İnceleme düzeyi işlemleri
MADDE 14- (1) Dozimetri servisi, kişisel dozimetrenin değerlendirilmesi sonucunda

doz değerinin inceleme düzeyinin üzerinde olduğunu tespit etmesi durumunda, konuyu dozi-
metri hizmeti alan kişiye ve Kuruma bildirir. 

(2) Dozimetri servisi; dozun alınma nedeninin araştırılması için en geç on iş günü içe-
risinde içeriği Kurum tarafından belirlenen araştırma formunu dozimetri hizmeti alan kişiye
gönderir. Araştırma formunun, hesaplanmış dozu da içerecek şekilde eksiksiz doldurulmuş ve
imzalanmış olarak, formda belirlenen süre içerisinde, dozimetri servisine ve Kuruma gönde-
rilmesi gerektiği belirtilir.

(3) Dozimetrelerin hatalı kullanılması veya kasıtlı ışınlanması durumunda hesaplanmış
doz değeri belirlenmeden gönderilen formlar geçersiz kabul edilir. Bu durumda dozimetri ser-
visi tarafından dozimetri hizmeti alan kişiye araştırma formu tekrar gönderilir. 

(4) Araştırma formunun dozimetri servisine gönderilmesini takiben dozimetri servisi
tarafından gerekli inceleme yapılır. Dozimetri servisi, dozimetrenin hatalı kullanıldığının veya
kasıtlı ışınlandığının tespit edildiği durumlarda, hesaplanmış doz değerini Ulusal Merkezi Doz
Kayıt Sistemine aktarır.

(5) Kurum tarafından araştırma formunda yer alan bilgilerin değerlendirilmesi veya ya-
pılan denetim sonucunda dozimetri hizmeti alan kişiden araştırma formunun yeniden doldu-
rulması istenebilir. Yeni hesaplanmış doz değerinin belirlenmesi durumunda bu değer Ulusal
Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılır.

Kayıtlar
MADDE 15- (1) Dozimetri servisi tarafından tutulması gereken kayıtlar ve saklanması

gereken belgeler aşağıda verilmiştir:
a) Kalite yönetim sistemine ilişkin kayıtlar.
b) Okuma, değerlendirme, kalibrasyon ve kalite kontrol kayıtları.
c) Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası karşılaştırma çalışmaları kayıtları. 
ç) Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine veri giriş kayıtları.
d) Akreditasyon kuruluşu tarafından yapılan denetimlere ve akreditasyona ilişkin bel-

geler.
e) Kullanılan radyasyon ölçüm cihazlarına ilişkin kalibrasyon raporları.
f) Doz sonuç raporlarının basılı ve elektronik kopyaları.
g) Araştırma formlarının basılı ve elektronik kopyaları.
ğ) Dozimetre kullanım talimatları.
h) Dozimetre kullanımına ilişkin kişilerle yapılan yazışmalar. 
Bildirimler
MADDE 16- (1) Dozimetri servisi aşağıdaki hususlara ilişkin olarak en geç on gün

içerisinde Kuruma bildirimde bulunur:
a) Akreditasyon kuruluşu tarafından akreditasyon belgesinin askıya alınması, kapsamı-

nın değiştirilmesi veya geri çekilmesi.
b) Yetki belgesi sahibinin ticaret unvanının veya iletişim bilgilerinin değişmesi.
c) Cihaz ve ekipmanın değişmesi.
ç) DSS olarak görevlendirilen personelin değişmesi.
d) Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası karşılaştırma çalışmaları sonuçları.
e) Dozimetri servisinin herhangi bir sebeple hizmetini durdurması veya kendi isteğiyle

hizmetine son vermesi.
f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan programın değişmesi.
(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamına giren değişikliklerin gerçek-

leşmesi durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve gerekli görülürse yapılacak de-
netim sonucuna göre yetkilendirmeye ilişkin bilgilerde değişiklik yapılmasına veya yetkinin
geçersiz hâle gelmesi nedeniyle yeniden yetki alınması gerektiğine karar verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, Yaptırım ve Yetkinin Sona Ermesi 

Denetim ve yaptırım
MADDE 17- (1) Dozimetri servislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri Ku-

rumun denetimine tabidir. Denetime ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler
uygulanır.

(2) Kurum tarafından yapılan inceleme, değerlendirme veya denetim faaliyetleri sonu-
cunda tespit edilebilecek uygunsuzlukların giderilmesi için dozimetri servisine bildirim tari-
hinden itibaren en fazla bir hizmet periyodu süre verilir. Uygunsuzlukların giderildiğinin, do-
zimetri servisi tarafından belgeleri ile birlikte Kuruma iletilmesini müteakip, Kurum tarafından
yapılan değerlendirme ve gerekli görülürse yeniden yapılacak denetim sonucuna göre işlem
tesis edilir.

(3) Kurum; inceleme, değerlendirme ve denetime esas olmak üzere gerekli görmesi hâ-
linde ölçüm, analiz, muayene ve test gibi her türlü araştırmayı yapabilir veya yaptırabilir; ge-
rekli olan her türlü malzeme, numune, belge ve kayıtları dozimetri servisinden isteyebilir.

(4) İlgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı ha-
reket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırımlara ilişkin hu-
suslarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.

Yetkinin sona ermesi 
MADDE 18- (1) Dozimetri servisinin yetkisi aşağıdaki durumlarda sona erer:
a) Dozimetri servisinin kendi isteğiyle hizmetine son vermesi.
b) Karşılaştırma çalışmasından başarısız olma sebebinin ortadan kaldırılmaması veya

sistemin iyileştirilmesinin teyit edilmemesi veya yetki koşullarından herhangi birinin sağlan-
maması.

c) Yetki belgesinin süresinin sona ermesi.
ç) Yetki belgesinin Kurum tarafından iptal edilmesi.
(2) Yetkinin sona ermesi durumunda, dozimetri servisi vermiş olduğu dozimetri hizmeti

ile ilgili verileri en geç on gün içerisinde Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarır ve yet-
kisinin sona erme sebebini belirten dilekçe ile varsa ilgili belgeleri ve hizmet verilen kişilere
ait bilgileri Kuruma sunar. Bu bilgi ve belgelerin Kurum tarafından uygun bulunması duru-
munda dozimetri servisinin yükümlülükleri sona erer. 

(3) Dozimetri servisinin yetki belgesine ilişkin nihai durum Kurumun internet sayfa-
sında duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM
Doz Sonuç Raporu ve Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemi

Doz sonuç raporu veri içeriği
MADDE 19- (1) Dozimetri hizmeti alan kişilere ait doz sonuç raporu, TS EN ISO/IEC

17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardına
göre yer alması gereken bilgilere ek olarak;

a) Dozimetri servisinin adını,
b) Dozimetre kullanıcısının adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum

tarihi, cinsiyeti, mesleği, görevi, çalışma koşulu ve harici çalışan olup olmadığını, 
c) Dozimetre kullanıcısının çalıştığı kuruluşun adı, adresi ve Kurum tarafından verilen

yetkiye ilişkin kuruluş kodunu,
ç) Dozimetrenin kullanıldığı faaliyet alanını,
d) Dozimetrenin kullanım periyodunu,
e) Dozimetrenin kullanıma başlama ve bitiş tarihlerini,
f) Dozimetrenin türü ve numarasını,
g) Dozimetrenin dağıtıma hazırlandığı ve değerlendirildiği tarihi,
ğ) Dozimetrenin kullanıldığı vücut bölgesini,
h) Okunan doz değerini,
gösteren bilgiler ile Kurum tarafından istenen diğer bilgileri içerir.
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(2) Kullanılmadan iade edilen veya herhangi bir sebeple iade edilmeyen dozimetrelere
ilişkin açıklama ilgili periyoda ait doz sonuç raporunda belirtilir.

(3) Doz sonuç raporu, doz değerlendirmesini yapan teknik personel ve DSS tarafından
imzalanır. 

(4) Kişinin birden fazla dozimetre kullanması durumunda, doz sonuç raporunda her bir
dozimetre sonucuna ayrı ayrı yer verilir.

Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemi veri içeriği
MADDE 20- (1) Dozimetrelerin değerlendirilmesi sonucunda Ulusal Merkezi Doz Ka-

yıt Sistemine doz sonuç raporunda yer alan veriler aktarılır. 
(2) Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılan verilerde değişiklik yapılması gere-

ken durumlarda dozimetri servisi; gerekçeleri, bilgi ve belgeleri ile birlikte yazılı olarak Ku-
ruma başvuruda bulunur. Başvurunun Kurum tarafından incelenmesi neticesinde, dozimetri
servisi tarafından beyan edilen hususların uygun bulunması durumunda veriler Kurum tarafın-
dan değiştirilir.

(3) Doz sonuç raporu ile Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sisteminin veri içeriğinin aynı ol-
ması zorunludur.

(4) Dozimetrelerin kaybedilmesi, iade edilmemesi veya hasar görmesi gibi sebepler ne-
deniyle doz değerinin dozimetreden okunmasının mümkün olmadığı durumlarda; dozimetri
servisi tarafından, dozimetri hizmeti alan kişiye gönderilen araştırma formunda yer alan he-
saplanmış doz değeri Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılır. Hesaplanmış doz değerinin
belirlenememesi hâlinde ilgili hizmet periyoduna ait dozimetre sonucu Ulusal Merkezi Doz
Kayıt Sistemine kayıp olarak aktarılır.

Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sisteminin işletilmesi
MADDE 21- (1) Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemi, Kurum tarafından işletilir.
(2) Verilerin dozimetri servisi tarafından Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine bu Yö-

netmelik hükümlerine uygun olarak aktarılıp aktarılmadığı Kurum tarafından incelenir. Veri-
lerin girişi ile ilgili hata tespit edilmesi durumunda, bu hatanın giderilmesi ve tekrarlanmaması
için gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler dozimetri servisine bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Do-

zimetri Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Dozimetri Hizmeti Verecek Ku-
ruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sa-
yılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dozimetri

hizmetine ilişkin verilmiş olan uygunluk belgeleri, bu Yönetmelikte belirtilen yetki belgesi
olarak kabul edilir ve süreleri sona erene kadar geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş kişiler 6 ncı mad-
denin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan programı en geç üç ay içerisinde Kuruma sunar.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce karara bağlanmamış mevcut baş-
vurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür. 
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ ŞEKER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/10)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; şekerlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde ha-

zırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını
sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şeker, şeker çö-

zeltisi, invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu,
dekstroz veya dekstroz monohidrat, dekstroz veya susuz dekstroz, fruktoz ile pudra şekerini
kapsar.

(2) Bu Tebliğ, bu Tebliğde tanımlanan ürünlerden elde edilen şekerlemeler ve kelle şe-
kerini kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Beyaz şeker: Polarizasyonu en az 99,7° Z olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş sa-

karozu,
b) Dekstroz veya dekstroz monohidrat: Bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış

ve kristallendirilmiş D-glukozu,
c) Dekstroz veya susuz dekstroz: Kristal suyu içermeyen, kuru madde miktarı ağırlıkça

en az %98 olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glukozu,
ç) Ekstra beyaz şeker: Polarizasyon, invert şeker içeriği ve kurutma kaybı değerleri ba-

kımından beyaz şekerle aynı karakteristik özellikleri taşıyan ve toplam puanı en fazla 8 olan
ürünü,

d) Fruktoz: Saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-fruktozu,
e) Glukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu veya fruktoz-glukoz şurubu: Nişasta veya

inulinden veya bunların karışımından elde edilen besleyici değeri olan sakaridlerin saflaştırılmış
ve koyulaştırılmış sulu çözeltisini,

f) İnvert şeker çözeltisi: Kristallendirilmiş sakarozun enzim veya asit hidrolizi ile glukoz
ve fruktoza kısmen indirgenmesinden elde edilen ve invert şeker oranı kuru maddede ağırlıkça
en fazla %50 olan sulu sakaroz çözeltisini,

g) İnvert şeker şurubu: Kristallendirilmiş sakarozun suda çözünerek hidroliz yöntemi
ile kısmen indirgenmesinden elde edilen ve invert şeker oranı kuru maddede ağırlıkça %50’den
fazla olan, sulu sakaroz çözeltisini,

ğ) Kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş
fruktoz-glukoz şurubu: Glukoz şurubunun, glukoz-fruktoz şurubunun veya fruktoz-glukoz şu-
rubunun suyunun kısmen uzaklaştırılmasıyla elde edilen, kuru madde miktarı ağırlıkça en az
%93 olan glukoz şurubunu,

h) Pudra şekeri: Topaklanmayı önleyiciler katılmış olsun veya olmasın ince pulverize
edilmiş beyaz şekeri,

ı) Şeker çözeltisi: Kristallendirilmiş sakarozun suda çözülmesi ile elde edilen çözeltiyi,
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i) Yarı beyaz şeker: Polarizasyonu en az 99,5° Z olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş
sakarozu,

ifade eder.
Ürün özellikleri
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler hakkında Ek-1’de yer alan oranlar uy-

gulanır.
Katkı maddeleri
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler hakkında, 30/6/2013 tarihli ve

28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Bulaşanlar
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları hak-

kında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Pestisit kalıntıları
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları

hakkında, 27/9/2021 tarihli ve 31611 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hijyen
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-
terler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Etiketleme
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde 26/1/2017

tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Eti-
ketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri ile birlikte aşağıdaki hususlar
uygulanır:

a) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin satışında 4 üncü maddede yer alan isimlendirmeler
kullanılır.

b) Ekstra beyaz şekerlerde ürün ismi olarak “beyaz şeker” ifadesi de kullanılabilir.
c) Ön paketleme yapılmış 20 gramdan az ürünlerde, ürün net ağırlığı etiket üzerinde

yer almayabilir.
ç) İnvert şeker şurubu, invert şeker çözeltisi ve şeker çözeltisinde bulunan invert şeker

ve kuru madde miktarı etiket üzerinde belirtilir.
d) İnvert şeker şurubu kristal taneleri içeriyorsa etiket üzerinde “kristal içermektedir”

ifadesi bulunur.
e) Glukoz şurubu ve kurutulmuş glukoz şurubu; kuru maddedeki fruktoz oranı ağırlıkça

%5’den büyükse, ürün ismi ve bileşenleri göz önüne alınarak üründeki glukoz veya fruktoz
miktarına göre, fazla miktarda olan önce yazılmak üzere, “glukoz-fruktoz şurubu” veya “fruk-
toz-glukoz şurubu” ve “kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu” veya “kurutulmuş fruktoz-glukoz
şurubu” olarak etiketlenir.

f) Şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi ve invert şeker şurubunda ürün isimleri ile bir-
likte “beyaz” ifadesinin kullanılması için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir:

1) Şeker çözeltisi için çözelti rengi ICUMSA metoduna göre en fazla 25 IU olur.
2) İnvert şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu için ICUMSA metoduna göre iletkenlik

kül değeri en fazla ağırlıkça %0,1 ve çözelti rengi ise en fazla 25 IU olur.
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g) Pudra şekeri üretiminde nişasta kullanılması durumunda nişastanın varlığı ve bulun-
duğu maksimum miktarı etiket üzerinde açıkça görülür.

ğ) Ambalajlayıcı firma adı ve adresi ile birlikte üretici firma adı ve adresi de etikette
belirtilir.

h)Bir gıdanın bileşiminde bileşen olarak yarı beyaz şeker,   beyaz şeker, ekstra beyaz
şekerin kullanılması durumunda bu bileşenler “şeker” olarak da ifade edilebilir.

ı) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (ğ) bentlerinde yer alan ürün-
lerin adlandırmalarında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılır
(Örneğin glukoz şurubu (mısır), glukoz şurubu (inulin) gibi). Bu ürünlerin bir gıdanın bileşi-
minde bileşen olarak kullanılmaları halinde de aynı durum geçerlidir.

Ambalajlama
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 5/4/2018 tarihli

30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve
Malzemelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Taşıma ve depolama
MADDE 12- (1) Bu Tebliğde yer alan ürünlerin depolanması ve taşınması hakkında

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümleri uy-
gulanır.

Numune alma ve analiz metotları
MADDE 13- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönet-
melik esaslarına göre numune alınır. Numuneler, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Metotları
Tebliği (Tebliğ No:2002/26)’nde yer alan kurallara göre analiz edilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 14- (1) Bu Tebliğ, “İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlere” ilişkin ve 2001/111/AT

sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazır-
lanmıştır.

İdari yaptırım
MADDE 15- (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sa-

yılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16- (1) Bu Tebliğ ile 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40) yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda iş-

letmecileri, 31/12/2024 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2)  31/12/2024 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü

sonuna kadar piyasada bulunabilir.
(3)  Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri hakkında,

bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar 16 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Türk
Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40) hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MENKUL

KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/20)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/23)

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı

Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı:

2022/20)’in adı “Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yabancı para

yükümlülüklerine karşılık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mevduat ve

katılım bankaları” ibaresi “bankalar” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Münha-

sıran kıyı bankacılığı yapan bankalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, İller Bankası, Türkiye

Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.” ibaresi eklenmiş-

tir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin ikinci bölümünün başlığı “Menkul Kıymet Tesisine Tabi

Kalemler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin başlığı “Menkul kıymet tesisine tabi ka-

lemler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, usul

ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen Türk lirası cinsinden nakdi krediler menkul kıymet

tesisine tabi varlıkları oluşturur.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin başlığı “Menkul kıymet tesisine tabi ka-

lemlerin hesaplanması” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “yü-

kümlülükler” ibaresi “kalemler” olarak ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Menkul kıymet tesisine tabi varlıklar usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen

hesaplama yöntemine göre hesaplanır.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Menkul kıymet tesisine tabi varlıklar için menkul kıymet tesis oranı yüzde 30’dur.

(5) Menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülükler için tesis edilmesi gereken

toplam menkul kıymet tutarından 150 milyon Türk lirası düşülerek tesis edilecek menkul kıy-

met tutarına ulaşılır. Bu tutarın negatif olması halinde menkul kıymet tesis edilmez.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yükümlülük-

ler” ibaresi “kalemler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yüküm-

lülükler” ibaresi “kalemler”, “yükümlülüklerin” ibaresi “kalemlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen menkul kıymet

tesisine tabi kredilerin usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen büyüme oranının;
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a) 26/8/2022 hesaplama tarihinden 25/11/2022 (dâhil) hesaplama tarihine kadar bir ön-

ceki hesaplama tarihine göre yüzde 3’ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı ka-

dar,

b) 30/12/2022 hesaplama tarihinde 29/7/2022 hesaplama tarihine göre yüzde 10’un üze-

rinde olması hâlinde bu oranı aşan kredi tutarından (a) bendi kapsamında tesis edilen toplam

tutarın indirilmesi sonucu kalan tutar kadar,

Türk lirası cinsinden menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.

(2) Tesis süresi hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlan-

gıcını takip eden on ikinci ayın son cuma gününden bir önceki gün sona erer.

(3) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni ile 30/12/2022 tarihi itibarıyla

son bir yıl içinde faaliyete başlayan bankalara bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kredi faiz/kâr payı oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen menkul kıymet

tesisine tabi krediler için kredi faiz/kâr payı oranına göre Merkez Bankasınca belirlenen usul

ve esaslar doğrultusunda menkul kıymet tesis edilir.

(2) Bu maddenin yürürlük tarihinden 30/12/2022 (dâhil) hesaplama tarihine kadar kul-

landırılan kredilerden, yıllık bileşik faiz/kâr payı oranı 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak

Merkez Bankasınca ilan edilen yıllık bileşik referans oranın

a) 1,4 ile 1,8 (dâhil) katı arasında olanlar için yüzde 20,

b) 1,8 katından yüksek olanlar için yüzde 90

oranında Türk lirası cinsinden menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.”

MADDE 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/24)

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(3) Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0,

finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 16/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9787 

—— • —— 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 9788 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRİKA VE KISIM TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Fabrika ve Kısım Temizliği Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/794400 

1- İdarenin  

a) Adı ve adresi : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2- İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2022/2023 Kampanya döneminde 20 

(yirmi) kişi tarafından tahmini 125 gün süreyle fabrika 

ve kısımlarının temizliğinin yapılması işçiliğidir. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşin başlangıç ve bitiş tahmini tarih aralığı 26.09.2022 

– 28.01.2023 (125 gün)‘ tür. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 31/08/2022 Çarşamba Günü Saat 14:30 

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 31/08/2022 Çarşamba Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (31/08/2022 Çarşamba günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya 

pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 

Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 

bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 

edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.  

9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    9685/1-1 
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PANCAR ANALİZ VE KALİTE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI HİZMET 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız, Pancar Analiz ve Kalite İşletme Kontrol Laboratuvarı Hizmeti ihalesi 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/800523 

1-İdarenin  

a) Adı ve adresi : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2-İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2022/2023 kampanya dönemi Pancar 

Analiz Laboratuvarı Hizmeti 25 kişi ile 100 gün süre 

ile Kalite İşletme Kontrol Laboratuvarı Hizmeti ise 15 

kişi ile 120 gün süre ile yürütülecektir. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmeti tahmini 100 gün 

süre ile Kalite İşletme Kontrol Laboratuvarı Hizmeti 

tahmini 120 gündür. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 31/08/2022 Çarşamba Günü Saat 10:30 

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 250,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 31/08/2022 Çarşamba Günü Saat 10:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (31/08/2022 Çarşamba günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya 

pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 

Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 

bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 

edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.  

9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    9686/1-1 
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KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/811672 

1- İdarenin  

a) Adı ve adresi : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2- İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2022/2023 kampanya döneminde 24 

işçiyle tahmini 125 gün süreyle işletme bölümünde 

bulunan üç adet kireç ocağının, işletme talimatlarına 

uygun olarak kireç taşı ve kok ile beslenip işletmenin 

ihtiyacı olan kalite ve miktarda sönmemiş kireç, 

karbon dioksit gazı ve kireç sütü elde etme işi 

işçiliğidir. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşin başlangıç ve bitiş tahmini tarih aralığı 26.09.2022 

– 28.01.2023 (125 gün)‘ dür. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 01/09/2022 Perşembe Günü Saat 10:30 

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 01/09/2022 Perşembe Günü Saat 10:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (01/09/2022 Perşembe Günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya 

pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 

Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 

bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 

edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.  

9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    9687/1-1 
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ATIK SU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Atık Su Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/817786 

1-İdarenin  

a) Adı ve adresi : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2-İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 kampanya döneminde, Fabrikamız 

Anaerobik Atık Su Arıtım Tesisi işletilmesinin 

Fabrikamız teknik servisi tarafından verilecek olan 

talimatlara, laboratuvar verilerine uygun olarak ve 

kampanya döneminde 12 personel ile tahmini 70 gün, 

kampanya dışı dönemde 5 personel ile tahmini 20 gün 

sürede yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşin başlangıç ve bitiş tarih aralığı tahmini 01.11.2022 

– 29.01.2023 (90 gün)‘ dür. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 01/09/2022 Perşembe Günü Saat 14:30 

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 01/09/2022 Perşembe Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (01/09/2022 Perşembe Günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya 

pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 

Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 

bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 

edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.  

9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    9688/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÖZEL 

EĞİTİM TESİSİ YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda vasıfları ve ihale bilgileri yazılı olan vakıf taşınmaz, ihale dosyasında mevcut 

şartname ve eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, “Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama” 

modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre “Özel Eğitim Tesisi” inşaat yapılarak 

işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 

(Artırma) 40 yıl süreli olarak ihaleye çıkarılmıştır. 

İli : Van 

İlçesi : İpekyolu 

Mahallesi veya Köyü : Hatuniye Mah. 

Cad.-Sk.-Mevkii : - 

Ada : 5137 

Parsel : 2 

Yüzölçümü : 3.496,19 m² 

Cinsi : Arsa 

Hisse Miktarı : Tam 

Vakfı : Vakıflar Genel Müdürlüğü (314555/349619), Sultan Murad 

Han-ı Salis Bin Sultan Selim Han Vakfı (35064/349619) 

İşin Adı : Van İli, İpekyolu İlçesi, Hatuniye Mahallesi, 5137 Ada 2 

Parsel nolu taşınmazın 40 Yıl Süreli olarak “Yapım veya 

Onarım Karşılığı Kiralanması” işi 

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi kapsamında 

(Kapalı Teklif) ihalesi (Artırım) 

Süresi : Toplam sözleşme süresinin yer teslim tarihinden itibaren; 2 

yıl plan tadilatı ile inşaat yapım süresi dahil olmak üzere 40 

(kırk) yıl olması 

Asgari Aylık Kira Bedeli : - İlk 2 yıl aylık 2.000,00 TL, 

  - 3. yıl aylık 34.000,00 TL + önceki 2 yılın TÜFE artışı 

eklenerek hesaplanan kiranın alınması, 

  - Sonraki yılların kira bedellerinin, sözleşme süresinin 

sonuna kadar her yıl yıllık TÜFE oranında artırılarak (bir 

önceki yılın kira bedelinin TÜFE Oniki Aylık Ortalamalara 

Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

Tahmin Edilen Bedel : 12.272.888,19 TL 

(OnikimilyonikiyüzyetmişikibinsekizyüzseksensekizTürkLirası ondokuzKuruş) 

Geçici Teminat : 368.186,65 TL 

(ÜçyüzatmışsekizbinyüzseksenaltıTürkLirasıatmışbeşKuruş) 

İhale Dokümanının; (Görüleceği, Satın alınacağı 

ve Teslim edileceği) adres : Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Beşminare 

Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No: 184 Merkez/BİTLİS) 
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İhale Doküman Bedeli : 500,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres : Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Beşminare 

Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No: 184 Merkez/BİTLİS) 

İhale Tarih ve Saati : 02.09.2022 (Cuma) – Saat: 09:30 

İrtibat Tlf. – Faks : 0 434 226 65 60 - 0 434 226 65 61 

İhaleye katılabilmek için Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar : 

I. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf içerisinde sunmaları veya ihale tarih-saatine kadar posta yolu ile ulaştırmaları 

gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi (Ek:3) 
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g) Tahmin edilen bedelin %10'na kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 

İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. 

maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
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Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması , 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, (Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 

Vakıf Katılım Bankası Siirt Şubesindeki TR120021000000300001300001 İBAN nolu hesabına 

yatırılacaktır.) 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

m.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:11) 

II. Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve (m) 

bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 

aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

III. Dış Zarf; Yukarıda sayılan belgeler, şartnamenin 11/3. Maddesine uygun olarak 

hazırlanmış dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan kısmı, 

istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale 

komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

IV. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını, uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek 

zorundadır. 

V. İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 

bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VII. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 

değiştirilemez. 

VIII. Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye ait olup, sözleşme 

yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

IX. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 9724/1-1 
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KURŞUNLU İLÇE HASTANESİ VE İLAVE HİZMET BİNASININ HURDA KARŞILIĞI 
YIKIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çankırı İli Kurşunlu Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Kurşunlu Belediyesine ait, Çankırı İli, Yeşil Mahalle 314 ada 14 nolu parselde 

bulunan Kurşunlu İlçe Hastanesi ve İlave Hizmet Binasının Hurda Karşılığı Yıkımı ihalesi; 
01/09/2022 tarihinde Perşembe günü saat 11:00 de Hasan Ceylan Caddesi Cömertler Mah. 
Belediye İş Hanı No: 2/A 2. Kat Kurşunlu / ÇANKIRI adresinde Belediye Meclis Toplantı 
Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale 
edilecektir. 

1. Şartname ve ekleri Kurşunlu Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 
görülebilir ve 1.500,00 TL (binbeşyüztürklirası) bedel ödenerek temin edilebilir. İhaleye teklif 
vermek için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur. 

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfı içerisinde 
sunmaları gerekmektedir; 

a. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu/banka teminat mektubu veya 
Belediye veznesinden ödeme yapıldı ise ödeme makbuzu,  

b. İhale Şartnamesi ve ihale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair makbuz, 
c. Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili iş bitirme belgesi 

veya iş deneyim belgesi yerine geçecek olan 2020 yılına veya daha öncesine ait İnşaat 
Mühendisliği diploması, (Benzer iş için BIII GRUBU iş bitirme belgesi geçerli olacaktır.) 

d. Yer Görüldü belgesi (Kurşunlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.) 
e. Gerçek kişiler için; 
• Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği 
• İkametgâh belgesi (Son 1 ay içinde alınmış)  
• İmza beyannamesi (Noterden, aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 
• Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odasına ait yıl içerisinde 

alınmış belge  
• Adli sicil kaydı 
f. Tüzel kişiler için; 
• Ticaret sicil gazetesi (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 
• Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir yıl içerisinde 

alınmış belge  
• İmza Sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri (Noterden, aslı veya aslı gibidir 

onaylı şekilde)  
• Faaliyet belgesi (İlanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınan) 
• Vergi levhası (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 
3. İşe tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başlanacak ve 45 (kırkbeş) 

günde tamamlanacaktır. 
4. İşin tahmini bedeli 1.200.000,00 TL (birmilyonikiyüzbintürklirası) olup, geçici teminat 

Bedeli 36.000,00 TL (otuzaltıbintürklirası) ve Ek Kesin Teminat Bedeli 300.000,00 TL 
(üçyüzbintürklirası) dir. Kesin teminat ihale bedelinin %6 sı olarak hesaplanacaktır. Teminatlar 
Kurşunlu Belediyesi Ziraat Bankası, Kurşunlu Şubesi TR29 0001 0002 8113 6259 8950 01 Iban 
nolu hesabına veya Belediyemiz veznesine yatırılacak ve makbuzu veya teminat mektubu teyidi 
ile birlikte verilecektir. Kesin teminat ve Ek kesin teminat bedelleri ihale üzerinde kalan yüklenici 
tarafından sözleşmeden önce yatırılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 
tespitte tamamen serbesttir. 

5. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

2886 sayılı Kanunun 17. ve 18. maddeleri gereğince  
İlanen duyurulur. 
    9806/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çanakkale İl Özel İdaresinden: 
1- Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi, saati, muhammen bedeli, 

geçici teminatı ve vasfı belirtilen taşınmaz satış ihalesi, Barbaros mahallesi, Atatürk Caddesi No: 
215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı 
Kanunun 36. maddesi (Kapalı Teklif İhale) uyarınca satılacaktır. 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

Vasfı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminatı 

15.09.2022 13:30 

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 
Behramkale Köyü, 144 ada, 26 parselde 
bulunan, 4501,39 m2 yüzölçümlü, Tarla 

(Otel) vasfındaki  taşınmaz 

39.500.000,00TL 1.185.000,00TL

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 
215’de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3- İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler; 
 - Gerçek kişilerde T.C vatandaşı olmak; 
  a) İç Zarfa konacak belgeler 
 1- Teklif Mektubu 
 b) Dış zarfa konacak belgeler 
 1- İç zarf 
 2- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekalatname, 
 3- İkametgah belgesi 
 4- Nüfus kayıt örneği 
 5- Geçici Teminat (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR44 0001 

0008 1312 1575 9250 02 idare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 
bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

 6- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
- Tüzel kişilerde; 
 a) İç Zarfa konacak belgeler 
 1- Teklif Mektubu 
 b) Dış Zarfa konacak belgeler 
 1- İç Zarf 
 2- Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 
 3- 2022 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter 

onaylı örneğini, 
 4- Noter onaylı imza sirküleri 
 5- Geçici teminat. (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR44 0001 

0008 1312 1575 9250 02 İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 
bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

 6-  İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir.) 
4- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. 
5- İstekliler teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 12:00’ye kadar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 
6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
    9620/1/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çanakkale İl Özel İdaresinden: 
1- Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi, saati, muhammen bedeli, 

geçici teminatı ve vasfı belirtilen taşınmaz, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 
adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 
36. Maddesi (Kapalı Teklif İhale) uyarınca satılacaktır. 

İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

Vasfı Muhammen Bedeli 
Geçici 

Teminatı 

15.09.2022 14:30 

Çanakkale İli, Cevatpaşa 
Mahallesi, 32 ada, 15 
parselde, 230,72 m2 

yüzölçümlü taşınmazın 6/8 
hisseye düşen, 173,04 m2 

miktarındaki taşınmaz (Arsa) 

23.950.000,00TL 718.500,00-TL 

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 
215’de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3- İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler; 
- Gerçek kişilerde T.C vatandaşı olmak; 
 a) İç Zarfa konacak belgeler 
 1- Teklif Mektubu 
 b) Dış zarfa konacak belgeler 
 1- İç zarf 
 2- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekalatname, 
 3- İkametgah belgesi 
 4- Nüfus kayıt örneği 
 5- Geçici Teminat (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR44 0001 

0008 1312 1575 9250 02 idare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 
bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

 6- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
        - Tüzel kişilerde; 
 a) İç Zarfa konacak belgeler 
 1- Teklif Mektubu 
 b) Dış Zarfa konacak belgeler 
 1- İç Zarf 
 2- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 
 3- 2022 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter 

onaylı örneğini, 
 4- Noter onaylı imza sirküleri 
 5- Geçici teminat. (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR44 0001 

0008 1312 1575 9250 02 İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 
bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

 6- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir.) 
4- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. 
5- İstekliler teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 12:00’ye kadar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 
6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
    9620/2/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (“Fon”) kayyım olarak atandığı İnanlar İnşaat AŞ’ye 

ait gayrimenkullerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen İnanlar İnşaat 
138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük 
Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve 
açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal 
takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 
çıkarılmıştır. 

MALİK 
İnanlar İnşaat AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait; “Şartname” 

ekinde detay bilgileri belirtilen ülke içerisinde muhtelif yerlerde bulunan 138 adet 
gayrimenkulden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
“İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

206.000.000- (İkiyüzaltımilyon) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 20.600.000- 

(Yirmimilyonaltıyüzbin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da  (c) T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller 
sunulabilecektir. 

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “İnanlar İnşaat 
138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması 
gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı 
Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz 
teminat mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak 
yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale 
teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini 
Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 
12.09.2022 tarihinde saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde 
elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 13.09.2022 tarihinde, saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale 

işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu 
kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım 
atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde 
ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 10.000- (Onbin) TL’yi “İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. “İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı 
ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına 
dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “İhale Şartnamesi” bedeli hiçbir suretle 
iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte 
olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla 
verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 5.000.- (Beşbin) TL’yi “İnanlar İnşaat 138 
Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı Bedeli” açıklaması ile yatırarak 
dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla “İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü” kapsamında yer alan taşınmazlarla ilgili bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığı’nı 
satın alabilirler.  Her ne sebeple olursa olsun tanıtım kitapçığı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
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verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile ihaleye 
pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası 
cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 
16.09.2022 tarihinde saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin  “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanun’un 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- “İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale 

sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve 
sürede Türk Lirası cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif 
değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 12.09.2022 tarihine 
kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No:143 
34394 Esentepe – İstanbul 
Tel : 
0 212 340 18 15 
0 212 340 20 59 
0 212 340 24 29 
0 212 340 20 40 
0 212 340 20 57 

 9851/1-1 
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HAVA KAPISI YEDEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

HAVA KAPISI YEDEĞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 88 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2222092 

b) IKN : 2022 / 825412 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Hava kapısı yedeği - 25 adet 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 31.08.2022 Çarşamba 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, 



20 Ağustos 2022 – Sayı : 31929 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye % 

15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla toplamda en düşük fiyat esasına göre 
belirlenecektir. 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 
tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına göre yabancı 
isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) yaklaşık 
olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez 
Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik 
döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre 
eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9-Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması : 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. 

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. 9723/1-1 
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TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Tali Ocak Vantilatörü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri İle İlgili Yönetmeliğinin 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 : 03722594000 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  

   ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk @ taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2242027 

b) IKN : 2022/820728 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 2 kalem (7 adet) Tali Ocak Vantilatörü 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

(Yerli İstekliler) Sözleşmede belirtilecek olan 

sipariş şartlarına bağlı olarak DAP Zonguldak 

(Yabancı İstekliler) 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

(Yerli İstekliler)  Sözleşmenin İmzalanmasını 

müteakip teslim süreleri başlayacaktır. (Yabancı 

İstekliler) 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 150 takvim günü 
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3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı 

Salonu 

b) Tarih ve Saati : 03.10.2022 Pazartesi günü saat 15.00 

c) Şartname Bedeli : 200,00 TL 

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 

tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  
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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 

Firmalar teklif ya da teslimat 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)  

Firma, belgeleri teslimat ile birlikte Kurumumuza teslim edecekse, bu durumu yazılı 

olarak beyan etmesi gerekmektedir. 

Teknik şartname eki soru formu cevaplandırılarak teklifle birlikte verilecektir. 

Vantilatörlerin gürültü düzeyi EN 3744 ya da EN 5136‘ya uygun olduğunu dair belgeleri 

teklif ya da teslimatla birlikte verilecektir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 

isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
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göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 

yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 

Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 

kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır.” 

8- Bu ihale kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari 

şartnameden ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz 

12-  Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 

(On Beş) 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. 9679/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 31/08/2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: GAZİPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatis.ogm.gov.tr 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi,Nevi,Boy 

ve Sınıf 
İstif No 

Parti 

No 
Boy (m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Açıklama 

Adet M3/Ster TL TL 

1 

YENİKÖY 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
221 111 TENSİL 3619 2.713,643 1.250,00 101.762,00 

MEŞE: 92,006 

m³ 

2 

SİVASTI 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
215 112 TENSİL 6622 5.585,948 1.300,00 217.852,00 

MEŞE: 255,848 

m³ 

3 

DOĞANCA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
114 113 TENSİL 4686 5.111,819 1.450,00 222.364,00 

Meşe: 75,260 

m³ 

4 

KARATEPE 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
165 114 TENSİL 3307 2.264,174 1.145,00 77.774,00 

MEŞE: 231,297 

m ³ 

5 

KARATEPE 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
172 115 TENSİL 3259 1.950,837 1.080,00 63.207,00 

MEŞE: 237,255 

m³ 

6 

ÇAMLICA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 12 119 TENSİL 7321 3.637,683 1.150,00 125.500,00  

7 

ÇAMLICA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
70 120 TENSİL 7065 5.745,787 926,00 159.618,00 

MEŞE: 149,479 

m³ 

8 

ÇAMLICA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
81 121 TENSİL 3477 1.925,417 1.320,00 76.247,00 

Meşe: 58,255 

m³ 

TOPLAM: 8  39356 28.935,308 9.621,00 1.044.324,00  
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 8 adet parti 

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

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

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

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

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

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

görülebilir. 

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

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

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.    

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

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

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

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

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

aylık %2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

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

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

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

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT:Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır. 

TEL 0(242) 572 1044 

FAX 0(242) 572 1904 

İlan olunur. 

ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI 

T.C Ziraat Bankası  : TR950001000421328058705001 

Halk Bankası  : TR290001200957500005000067 

Vakıf Bankası-GAZİPAŞA ŞUBESİ  : TR660001500158007302330444 

    9797/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğünden: 
 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 31/08/2022 

Saati 11:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

MİHALIÇÇIK ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ Yeri https://esatis. 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet m³/Ster/K 

1 KARTAL OİŞ İbreli Dikili Ağaç  4514 1160.104 1 785,00 27.320,00 
2 BEŞPINAR OİŞ İbreli Dikili Ağaç  872 296.853 1 790,00 7.035,00 
3 KIZILTEPE OİŞ İbreli Dikili Ağaç  4453 1061.07 1 796,00 25.338,00 
4 KIZILTEPE OİŞ İbreli Dikili Ağaç  1211 417.065 1 914,40 11.441,00 
5 BEŞPINAR OİŞ İbreli Dikili Ağaç  7222 2537.967 1 1.019,00 77.586,00 

6 
KARATEKE 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç  2527 847.702 1 1.019,00 25.914,00 

7 KIZILTEPE OİŞ İbreli Dikili Ağaç  1007 566.967 1 1.180,00 20.071,00 
8 BEŞPINAR OİŞ İbreli Dikili Ağaç  2293 2961.328 1 1.369,00 121.622,00 
 TOPLAM   2409 9849.056 8 7.872,40 316.327,00 

 
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 8 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 iş gününde 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 teminatların ıen geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

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

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

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

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

9-  Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
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11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 
aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

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

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres    : Eskişehir Caddesi 
Telefon : 0 (222) 631 2068 
Fax No : 0 (222) 631 2870 
 9705/2-1 

—— • —— 
KAFETERYA KİRALAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kızılay Sağlık A.Ş. Konya Hastanesi Müdürlüğünden: 
MADDE 1- İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
1.1.  İŞ SAHİBİ İDARENİN 
A) ADI : KIZILAY SAĞLIK A.Ş KONYA ŞUBESİ 
B) ADRESİ : Sahibi Ata Mah.Taşkapu Medrese Cad. No:7 Meram / KONYA 
C) TELEFON NUMARASI : 0 332 351 41 00 ( 376 ) 
D) İLGİLİ PERSONELİN ADI SOYADI : Emine TAŞPINAR 
İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat 

kurmak suretiyle temin edilebilir. 
MADDE 2- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER 
İHALE KONUSU İŞİN 
A) ADI : Kızılay Sağlık A.Ş Konya Şubesi Kafeterya Kiralama Hizmeti 
B) YAPILACAĞI YER : Kızılay Sağlık A.Ş Konya Şubesi Özel Ticaret Borsası Hastanesi  
MADDE 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
3.1. Mülkiyeti Kurumumuza ait Konya ilinde, Meram ilçesinde, Sahibi Ata Mahallesinde 

kâin tapunun 16726  ada, 17 no.lu parselinde kayıtlı, hastanemizin zemin katında 94 m² 
yüzölçümlü kantin vasfındaki mevcut haliyle ihale suretiyle kiraya verilecektir. 

3.2. Kızılay Konya Hastanesi kafeterya işletme hakkının iç mimari proje ve tadilatlar dahil 
olarak verilmesi şartnamenin konusunu oluşturmaktadır. 

3.3. İşletme hakkı süresi, üç yıl olup, başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen 
tarihtir. Üç yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa sözleşme bitiminde 
kira artış ihtarnamesi ile kira artırımına gidilerek sözleşme aynı süre ile yenilenir. 

3.4. Tarih ve Saat : 31.08.2022 / 14:00 
3.5. İhale Dökümanı Kızılay Sağlık A.Ş Konya Şubesi  Özel Ticaret Borsası Hastanesi 

Satınalma Biriminden temin edilebilir. 
3.6. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını almaları zorunludur. 
3.7. Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren 60 takvim günü geçerli 

olacaktır.  
3.8. Kızılay Sağlık A.Ş Konya Şubesi 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR 9856/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Spillab Yapı Denetim Kalite Kontrol Laboratuvarı Teknik Danışmanlık Hizmetleri Ticaret 

Limited Şirketi’nin 75. Yıl Mahallesi 5333. Sokak No:49/A Merkez/MANİSA adresinde bulunan yapı 
malzemesi laboratuvarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonu (YDK) 
09.06.2009 tarih ve 267 no.lu kararına göre verilen 193 no.lu Laboratuvar İzin Belgesi’nin iptali ve 
kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı 
Denetim Komisyonunun (MYDK) 03.08.2022 tarihli ve 611/08 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 
Makamından alınan 16.08.2022 tarihli ve 4355013 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9722/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI  Hacer Yücel Sayman Eğitim Vakfı. 
VAKFEDENLER: Hacer SAYMAN, Şengül AKÇAR, Özgür ERYILMAZ, Ender ÖZEKE, 

Haluk Can ÖZEL, Osman ERGİN, Lale BARLAS. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.06.2022 tarih ve E:2022/149, K:2022/430 sayılı 
kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’de eğitim, hukuk, sanat ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak; 
çocuk ve gençleri bu alanlarda gelişmeleri için desteklemektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL.-(YüzbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: Hacer SAYMAN, Şengül AKÇAR, Özgür ERYILMAZ, Ender 

ÖZEKE, Osman ERGİN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kadın Emeği Değerlendirme Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9741/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ersun Yanal Vakfı 
VAKFEDENLER: Kazım Ersun Yanal, Ural Onur Yanal 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.02.2022 tarihli ve E:2021/436, K:2022/73 sayılı 
kararı. 

VAKFIN AMACI: Gençlerin bilim, sanat, spor, teknoloji ve eğitim alanlarında gelişimlerine 
katkı sağlamak, bu alanlarda faaliyet gösteren gençlerin ihtiyaç duyacağı türden projeler geliştirmek ve 
vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU: Kazım Ersun Yanal, Ural Onur Yanal, Niyazi Eniseler, Volkan Kazak, 

Özgür Özgürengin, Ali Ergöçmez, İren Agan Yanal, Seren Akıncı Özdurulmuş 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden 

arta kalan malvarlığı, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi 
koşulları ile benzer amaçlı bir vakıf veya kamu kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9742/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9857/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9858/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9811/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9812/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9813/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2022 – Sayı : 31929 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9814/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9815/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9816/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9817/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9818/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9819/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9820/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9821/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9860/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9829/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9830/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9831/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 9832/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9833/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9834/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9835/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9836/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9837/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9838/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 9839/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2022 – Sayı : 31929 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9840/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 9744/1-1 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

05.08.2022 tarihli ve 31914 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı

TIP 

FAKÜLTESİ 

(İngilizce) 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya  

Ortopedi ve Travmtoloji alanlarından 

birinde doçentlik unvanına sahip 

olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

(ESKİ HALİ) 

Profesör 1 

TIP 

FAKÜLTESİ 

(İngilizce) 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya  

Ortopedi ve Travmtoloji alanlarından 

birinde doçentlik unvanına sahip 

olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

(YENİ HALİ) 

Doçent 1 

İlan olunur. 

    9887/1/1-1 

—— • —— 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

05.08.2022 tarihli ve 31914 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Fakülte Bölüm 
 

Uzmanlık Alanı / 
Aranılan Şartlar 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ

YDS/EŞDEĞERİ

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Odyoloji 
 

Odyoloji veya Dil ve 
Konuşma Terapisi 
alanlarından birinde 
lisans mezunu olmak. 
(ESKİ HALİ) 

Araştırma 
Görevlisi 

2 
SAY-

70 
50 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Odyoloji 
 

Odyoloji veya Dil ve 
Konuşma Terapisi 
alanlarından birinde 
lisans mezunu olmak. 
(YENİ HALİ) 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
SAY-

70 
50 

İlan olunur. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9725/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 9707/1-1 
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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

–– Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (No: 2022/10)

–– Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi

Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sayı: 2022/23)

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2022/24)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


