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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iklim değişikliği uzman yardımcılarının mes-

leğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, iklim değişikliği uzmanlığına atanmaları ile

iklim değişikliği uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile ça-

lışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İklim Değişikliği Başkanlığında istihdam edilecek ik-

lim değişikliği uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar

ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 792/H

maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını, 

b) Başkan: İklim Değişikliği Başkanını 

c) Başkanlık: İklim Değişikliği Başkanlığını,
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ç) Birim: İklim değişikliği uzmanı ve uzman yardımcılarının görev yaptıkları Başkanlık
hizmet birimlerini,

d) Birim amiri: Başkanlık hizmet birimlerinin en üst amirlerini,
e) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik uyarınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
g) Sınav hazırlık komisyonu: İklim değişikliği uzman yardımcıları için düzenlenecek

yarışma sınavı ile ilgili hazırlıkları yapan komisyonu,
ğ) Sınav kurulu: İklim değişikliği uzman yardımcılığı sınav kurulunu,
h) Tez: İklim değişikliği uzmanlık tezini,
ı) Tez jürisi: Uzman yardımcısının uzmanlık tezini değerlendiren jüriyi,
i) Uzman: İklim değişikliği uzmanını,
j) Uzman yardımcısı: İklim değişikliği uzman yardımcısını,
k) Yarışma sınavı: İklim değişikliği uzman yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı ve

sözlü veya yalnızca sözlü sınavı, 
l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
m) Yeterlik sınavı: İklim değişikliği uzmanlığı yeterlik sınavını,
n) Yeterlik sınav komisyonu: Uzman yeterlik sınavını yapan komisyonu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Kurulu, Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 5- (1) Sınav hazırlık komisyonu, Başkanın onayı ile en az biri Yönetim Hiz-
metleri Dairesi Başkanlığından ve en az bir uzmandan olmak üzere bir başkan ve dört üyeden
teşekkül eder. Ayrıca, aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

(2) Sınav hazırlık komisyonu; yarışma sınavının hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma
sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder.
Sınava katılacak sayıda adayı tutanak ile belirleyip müracaat için belirlenen son günden itibaren
on gün içinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirir.

Sınav kurulu

MADDE 6- (1) Sınav kurulu; Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının baş-
kanlığında, en az daire başkanı düzeyinde yöneticiler ile en az bir uzmandan olmak üzere baş-
kan dahil beş üyeden oluşur. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı sınav kurulunun doğal üye-
sidir. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye belirlenir. İhtiyaç hâlinde, üniversite öğretim üyeleri
arasından en fazla iki kişi, sınav kurulunda asıl üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunun asıl ve yedek üyeleri Başkan tarafından belirlenir.
Sınav kurulunun görevleri

MADDE 7- (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.
b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak.
c) Yarışma sınavı sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre adayların başarı sıralamasını yapmak.
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Sekretarya hizmetleri
MADDE 8- (1) Sınav hazırlık komisyonu, sınav kurulu ile yeterlik sınav komisyonunun

sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Yarışma sınavı
MADDE 9- (1) Uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavı ile alınır. Sınavın açılma-

sına Başkanın teklifi üzerine Bakanın oluru ile karar verilir. Bakan olurunda ihtiyaca göre hangi
öğrenim dalında ne kadar uzman yardımcısı alınacağı da tespit edilip yapılacak sınav ilanında
belirtilir. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça uygun görülen zaman-
larda ve öğrenim dallarında sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü
olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav kurulunca karar verilir.

(2) Yarışma sınavına; KPSS sonuçlarına göre, sınav ilânında belirtilen taban puan esas
alınarak,  atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde
sözlü sınava çağrılacak aday sayısı yarışma sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına
kadar aday çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da yarışma sınavına çağrılır.

Yarışma sınavı duyurusu
MADDE 10- (1) Atamada bulunulacak olan kadroların Başkanlıkça belirlenen derece

ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan
sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel
ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli,
tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son
tarihten en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet
sayfasında ve Başkanlık internet sayfasında ilân edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre birinci fıkra hükmü doğrultu-
sunda ilan edilmek suretiyle öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma
yetkisi Başkanlığa aittir. 

Başvuru şartları
MADDE 11- (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen

genel şartlara sahip olmak,
b) Başkanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; 
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler,

iktisat, işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık ve mühendislik fakültelerinden veya
Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin gerektirdiği ve ilanda belirtilen az dört yıllık lisans eğitimi
veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı
duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,

ç) İngilizce, Fransızca, Almanca veya Başkanlıkça tespit edilecek diğer yabancı diller-
den en az biri için YDS’den veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından ka-
bul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan Başkanlıkça ilan edilen puan
veya üstünü almış olmak,
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d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak,

gerekir.
Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 12- (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına başvuru; Başkanlık internet

sayfasından temin edilerek doldurulacak, içinde adayın fotoğrafı, nüfus bilgileri, KPSS puanı,
YDS puanı, yükseköğrenimini bitirdiğine dair belge ve özgeçmişinin de bulunduğu başvuru
formuyla elektronik ortamda yapılır.

(2) Duyuruda belirtilmesi şartıyla Başkanlık, uzmanlık alanına ilişkin gerekli gördüğü
diğer belgeleri de isteyebilir. 

(3) Bu maddede istenen belge ve bilgilerin teyidi ilgili kurum ve kuruluşlardan Baş-
kanlıkça yapılır. 

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 13- (1) Sınav hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya
hak kazananları Başkanlık internet sayfasında ilan eder.

(2) Yarışma sınavının yazılı bölümünün Başkanlıkça yapılması halinde, yarışma sına-
vına girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde
kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katıla-
maz.

(3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün
içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş
gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne
kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alan-
lardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep ede-
mez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uy-
gulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Başkanlığı
yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri
talepleri halinde, kendilerine elden iade edilir.

Yazılı sınav konuları
MADDE 14- (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt ben-

dinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Genel kültür ve genel yetenek.
b) Hukuk;
1) Anayasa hukuku (genel esaslar).
2) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı.
3) Ceza hukuku (genel esaslar).
4) Ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar).
5) Medeni hukuk (genel esaslar).
6) Borçlar hukuku (genel esaslar).
7) Ticaret hukuku (genel esaslar).
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c) İktisat;
1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat).
2) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi.
3) Para, banka, kredi ve konjonktür.
4) Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller.
5) İşletme iktisadı.
6) Güncel ekonomik sorunlar.
ç) Maliye;
1) Genel maliye teorisi ve maliye politikaları.
2) Kamu giderleri.
3) Bütçe.
d) Muhasebe;
1) Genel muhasebe.
2) Bilanço analizi ve teknikleri.
3) Ticari hesap.
e) Başkanlığın görev alanına ait bilgiler.
(2) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen

fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Genel kültür ve genel yetenek.
b) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler.
c) Başkanlığın görev alanına ait bilgiler.
(3) Yazılı sınavda yöneltilecek soruların ait olduğu konuların alt konuları sınav ilanında

duyurulur.
Yazılı sınav

MADDE 15- (1) Yazılı sınav, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya
bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınav sorularının % 60’ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konular-
dan, %20’si genel kültür ve genel yetenek konularından ve % 20’si ise Başkanlık görev alanı
ile ilgili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.

(3) Sınavın Başkanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sı-
nava ilişkin hususlar, Başkanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları,  sınav kurulu-
nun belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyu-
rusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu kurula sunulur. Yazılı
sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tara-
fından imzalanır.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilme-
sinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Başkanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, sınav kurulu başkanlığı tarafından bu
iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapı-
lır.
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(8) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâ-
ğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine ko-
nularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(9) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da
imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 16- (1) Yazılı sınavın Başkanlık tarafından yapılması hâlinde; sınav kurulu,
sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu
kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu,
kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu baş-
kanına teslim edilir. Sınav kurulu başkanınca, cevap kâğıtlarında adayların adının yazılı bu-
lunduğu kısımları açılarak adayların isimleri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme no-
tunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

(2) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği
günü takip eden beş iş günü içinde Başkanlığın internet sayfasında yayımlanmak suretiyle du-
yurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren
beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca otuz
gün içinde sonuçlandırılır. 

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı
sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak yarışma sı-
navı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak
olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 17- (1) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi halinde sözlü sınava
çağrılacak aday sayısı yarışma sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının
dört katından fazla olamaz.

(2) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(3) Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentle-

rinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üze-
rinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(5) Sözlü sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde yazılı olarak
itiraz edilebilir. İtiraz, sınav kuruluna yapılır ve sınav kurulu tarafından yedi gün içinde sonuç-
landırılır. İtiraz sonucu verilen karar kesindir.
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Yarışma sınavının değerlendirilmesi
MADDE 18- (1) Sınav kurulu, yarışma sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması ha-

linde bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasını, sadece sözlü sınav yapılması ha-
linde sözlü sınav puanını başarı puanı olarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen
kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Başarı puanı en yüksek
olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir. Alı-
nacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

(2) Adayların yazılı ve sözlü sınavda başarı ortalamaları eşit ise yazılı sınav puanı yük-
sek olan daha başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuçları da eşit ise KPSS puanı yüksek olan başarılı
sayılır.

(3) Sınav kurulu, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yar-
dımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından
onaylanmasını müteakip sonuçları, Başkanlığın internet sayfasında duyurulur. Yarışma sınavını
kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 19- (1) Sınavda başarılı olan adaylar;
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanını,
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanını,
ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,
sınav neticesinin yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde Baş-

kanlık Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 13 üncü maddenin

dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır.
Uzman yardımcılığına atama
MADDE 20- (1) Yarışma sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan,

Başkanlık tarafından belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim edenlerin, uzman yardımcısı
kadrolarına atamaları yapılır. 

(2) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi
bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, durumun tespitinden itibaren en geç iki
yıl içinde yeni bir sınav yapılıncaya kadar yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek
listeden atama yapılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığının Süresi ve Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılığının süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 21- (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın

gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı
sıra;

a) Başkanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve
tecrübe kazanmaya,

b) Başkanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uy-
gulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,
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c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,
d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
e) Başkanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, millî ve milletlerarası konferans, seminer

ve eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.
Tez konusunun belirlenmesi ve tezin hazırlanması

MADDE 22- (1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve re-
fakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç ikinci yılın sonunda, Başkanlığın
görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve bu konuda, Başkanlıkça belirlenen
şekle uygun olarak tez projesi hazırlar.

(2) Tez projesi, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim amirinin onayına sunulur.
Onay işlemleri en geç on gün içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan projeler, yeni bir proje
hazırlanması maksadıyla onaylama süresi içerisinde gerekçesi belirtilerek iade edilir. Uzman
yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar.
Tez projesinin ikinci defa reddi hâlinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlatılan tez pro-
jesine göre tezini hazırlar.

(3) Tez projesinin onaylama işlemi on gün içerisinde uzman yardımcısına tebliğ edilir
ve tez konusu kesinleşmiş olur. Uzman yardımcısı, aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık
ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç üçüncü yılın sonunda tezini
hazırlayarak görevli bulunduğu birim âmirine teslim eder.

(4) Tez hazırlama süresi, birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay
uzatılabilir.

(5) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi
veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yar-
dımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bi-
limsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(6) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara
uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi ha-
zırlayan uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Başkanlık görüşünü yansıtmaz.

(7) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Başkanlıkça gereken im-
kân ve kolaylıklar sağlanır.

Tez danışmanı

MADDE 23- (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması safhasında uzman yardımcısına reh-
berlik etmek ve tezin, tez yazmanın akademik usul ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine,
Başkanlığın görev sahası ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin et-
mek üzere, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim amirince, uzman yardımcısının da
önerisi ile bir danışman belirlenir. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama safhasında
yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun kesinleşmesini izleyen iki ay içinde Başkanlıkta gö-
revli uzmanlar, daire başkanı ve üstü personel arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.
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(3) Uzman yardımcısı en fazla bir kere olmak üzere tez danışmanını değiştirebilir. Da-
nışmanın değiştirilmesi halinde uzman yardımcısının istihdam edildiği birim amiri en geç bir
hafta içerisinde yazılı olarak bilgilendirilir ve aynı usulle yeni tez danışmanı belirlenir.

(4) Tez hazırlanması ve danışmanlık ile ilgili usul ve esaslar Başkanlıkça bir yönerge
ile belirlenir.

Tez jürileri
MADDE 24- (1) Tez jürileri; uzman yardımcısının görevlendirildiği birim, uzmanlık

tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek ilgili birim amirinin teklifi ve Başkanın
onayı ile ilgili başkan yardımcısının başkanlığında, birim amiri ve en az bir uzmandan müte-
şekkil beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

Tezin değerlendirilmesi ve savunulması
MADDE 25- (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin

uzmanlık tez jürisi üyelerine dağıtılır. Tez jürisi, Başkanlıkça belirlenecek ölçütlere göre, teslim
aldığı tezleri en geç bir ay içerisinde inceler ve uzman yardımcısını bu sürenin bitiminden iti-
baren üç iş günü içerisinde, tezini savunmak üzere davet eder. Bu davet, savunma toplantısı
tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.

(2) Tez, uzman yardımcısı tarafından dinleyicilere açık bir ortamda, tez jürisi önünde
sözlü olarak savunulur.

(3) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlama-
sını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik or-
talaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Tez jürisi, her bir üyenin vermiş
olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme
raporu hazırlar.

(4) Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, altı aydan fazla olmamak
üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorun-
dadır. İkinci defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı
kadrolara atanır.

(5) Tez jürisince, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi
gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave
süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder.

(6) Kabul edilen tezler, elektronik veya basılı ortamda kişilerin özlük dosyasında sak-
lanır ve Başkanlık kütüphanesinde kullanıma açılır. 

Yeterlik sınav komisyonu, yeterlik sınavı ve değerlendirme
MADDE 26- (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç

en az üç yıl fiilen çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sına-
vına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınav komisyonu, Başkanın uygun göreceği başkan yardımcısının başkan-
lığında en az daire başkanı düzeyindeki yöneticiler ile en az bir uzmandan olmak üzere beş
üyeden oluşur. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye belirlenir. 

(3) Yeterlik sınavı, yeterlik sınav komisyonu tarafından hazırlanacak sorular doğrultu-
sunda, yeterlik sınavına girmeye hak kazananlara Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde altıncı
fıkra dikkate alınarak yazılı olarak çoktan seçmeli usulle yapılır. Yeterlik sınavı; Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatı ile Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan
en az iki ay önce ilan edilen konulardan yapılır.
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(4) Yeterlik sınavında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlardan en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı

puanına göre sıralanarak hazırlanan isim listesi, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca

ilan edilir. 

(5) Tez jürisince tezi yeterli bulunduğu hâlde yeterlik sınavında başarılı olamayan veya

yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kul-

lanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan

veya ikinci sınav hakkını kullanmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Başkanlıkta

durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 27- (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için; 

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından

ÖSYM tarafından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir

belgeye sahip olması,

şartları aranır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ila-

nından itibaren münhal kadro durumuna göre bir ay içerisinde uzman olarak atanır.

(3) Birinci fıkradaki şartlardan birini yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını

kaybeder ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzmanlık kıdemi

MADDE 28- (1) Uzmanlığa aynı tarihte atananların kıdemleri, tez ve yeterlik sınavın-

daki notların aritmetik ortalamasına göre yeterlik sınav komisyonunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 29- (1) Uzman yardımcıları bağlı oldukları birim amirlerince belirlenen uz-

manların refakatinde ve onların gözetiminde;

a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak-

tan,

b) Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile

araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekten,

c) Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekten,

ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme prog-

ramlarına katılmaktan,

d) Amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekten,

görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların görev ve sorumlulukları

MADDE 30- (1) Uzmanlar birim amirine bağlı olarak;

a) Mevzuat ile Başkanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Başkanlıkça yürütülen

çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmaktan,
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b) Başkanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje
üretmek ve geliştirmekten,

c) Meslekî mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili ça-
lışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini
bildirmekten,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek,
gerekli görülen hâllerde, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda
bulunmak ve Başkanlık içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmaktan,

d) Meslekî konularda gelişmeleri ve yayınları takip etmek, gerekli dokümanı toplamak
ve bu konularda gereken çalışma ve incelemelerde bulunmaktan,

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktan,
f) Verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmaktan,
görevli ve sorumludurlar.
Uzmanların ve uzman yardımcılarının eğitilmeleri

MADDE 31- (1) Uzman yardımcılarına göreve başlamalarından itibaren Başkanlığın
görev ve faaliyetleri ile ilgili bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç
duyulan zamanlarda hizmet içi eğitim verilir. Gerektiğinde hizmet içi eğitim, üniversiteler ve
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yapılır veya yaptırılır. 

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Başkanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve
sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Başkanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde
yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.

(3) Eğitim programlarında uzaktan eğitim yönteminden de yararlanılabilir.
Yurt dışında eğitim

MADDE 32- (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 ta-
rihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla
Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına
gönderilebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 33- (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Başkanlıktaki
görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve
gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabi-
lirler.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 657 sayılı Kanun ve
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu

taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organi-

zatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların, alı-

cıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemek; tüm taşıma türlerinin

etkin kullanımını, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını

temin etmek; etkin hizmet temini için gerekli olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim

sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun ola-

rak faaliyet göstermelerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri

organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Ka-

nunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci

ve 497 nci maddeleri ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin

Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı: Taşınan yükün teslim edileceği gerçek ve tüzel kişiyi,

b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

c) FIATA: Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonunu,

ç) Gönderen: Yükü taşımacıya teslim eden ve taşıma senedini imzalayan kişiyi,

d) İntermodal taşımacılık: Yüklerin aynı taşıma birimi içerisinde karayolu, denizyolu

ve demiryolu türleri arasında art arda iki veya ikiden fazla taşıma türü kullanılarak yapılan ve

taşıma türü değişimlerinde sadece yükün içinde bulunduğu taşıma biriminin elleçlendiği taşı-

macılık faaliyetini,

e) Kombine taşımacılık: Taşımacılığın büyük kısmının demiryolu, iç suyolu veya de-

nizyoluyla, taşımanın başlangıç veya son etabının ise mümkün olan en kısa mesafeyle karayo-

luyla yapıldığı intermodal taşımacılığı,

f) Mesleki saygınlık: Taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili kurallara uygun davran-

mayı ve faaliyet göstermeyi; kişisel olarak ise kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik,

uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları
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ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607

sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü veya

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi çerçevesinde belli

haklardan yoksun bırakılmış olmamayı,

g) Mesleki yeterlilik belgesi: 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğince öngörülen

ve kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi, 

ğ) Mesleki yeterlilik: Taşıma işleri organizatörlüğü ve taşımacılık faaliyetlerinin icrası

ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı,

h) Şube: Yetki belgesi sahibinin merkez işyeri adresi dışındaki faaliyetiyle ilgili ticaret

siciline tescil edilmiş ve yetki belgesi eki şube listesine eklenmiş birimini,

ı) Şube listesi: Yetki belgesi sahibinin, faaliyette bulunmak üzere Bakanlığa bildirdiği

şubelerini gösteren ve elektronik olarak da düzenlenebilen belgeyi,

i) Taşıma işleri organizatörü: Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı

ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul

edilerek, ilgili mevzuatlara göre eşya ve kargo taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek

ve tüzel kişiler ile uluslararası anlaşmalara uygun olmak şartıyla, eşya taşımacılığı alanında

faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer

taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi

nam ve hesabına eşya ve kargo taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel

kişileri,

j) Taşıma işleri organizatörü (TİO) yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette

bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

k) Taşıma senedi/sözleşmesi: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi

sahibi arasında akdedilen, taşımada kullanılan taşıt ile taşıtı kullanana ait bilgiler ile ilgili diğer

mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir

sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek

olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını, 

l) Taşımacı: Kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya

tüzel kişiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak bu maddede yer almayan ve tanımlanmaya ihtiyaç

duyulan diğer ifadelerin tanımları için ilgili mevzuatta veya taraf olduğumuz uluslararası an-

laşmalarda belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Hükümler

Yetki belgesi alma zorunluluğu 

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörlüğü faaliye-

tinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından verilecek TİO yetki belgesini al-

maları zorunludur.
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(2) Taşıma işleri organizatörünün, faaliyetlerini ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma

ve sözleşmelere, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmesi esas-

tır.

(3) TİO yetki belgesi sahibi, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa bil-

dirdikleri merkez ve şubelerinde yürütmekle yükümlüdür.

Hizmetin sürekliliği ve engellenemeyeceği

MADDE 6- (1) Bakanlıktan yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler, almış

oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal müc-

bir sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler

veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi Verilmesi, Yenilenmesi ve Başvuru Şartları

Yetki belgesi almanın şartları

MADDE 7- (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuru sahiplerinin aşağıdaki

şartları haiz olması gerekir:

a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları.

b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline

tescil edilmiş olmaları.

c) Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, anonim

şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil

ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu

tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip olmaları.

ç) En az 150.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması.

d) Merkez adresine sahip olması.

e) Faal vergi mükellefi olması.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen mesleki yeterlilik şartlarına sahip olması.

g) Merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası

veya esnaf ve sanatkârlar odası veya ziraat odasından birine kayıtlı olmaları.

ğ) Elektronik tebligat sistemine kayıtlı olması.

Yetki belgesi almak veya yenilemek için ilave başvuru şartları ve gerekli belgeler

MADDE 8- (1) Yetki belgesi başvurusu için gerekli belgeler:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Başvuru dilekçesini imzalayan kişilerin temsile ve ilzama yetkili olduklarına dair

sicil tasdiknamesi.

c) İlgili meslek odası ya da ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odalarından birine kayıtlı

olduğunu gösteren başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge.

ç) Ticaret sicili gazetesi/gazeteleri veya esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi/gazeteleri.

d) TİO yetki belgesi/yenileme ücretini ödemiş olması.
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e) 7 nci maddede yer alan ve sahip olunması zorunlu olan hususlara ilişkin diğer bel-

geler.

(2) Aslı veya noterden ıslak mühürlü ve imzalı olarak Bakanlığa sunulan ve geçerliliği

bulunan belgeler, talep edilmesi halinde, “Aslı görülmüştür” şerhi düşülen örneği alınmak su-

retiyle iade edilebilir.

(3) Yetki belgesi sahiplerinin, bu Yönetmeliğe göre merkezi adresleri dışındaki şube-

lerinde faaliyette bulunmak üzere yetki belgesi şube listesine ilave edilecek şubeler için;

a) Başvuru dilekçesinin,

b) Şubeyi temsil edecek kişinin/kişilerin T.C. kimlik numarası beyanlarının,

c) Şubeye ait, ticaret odası veya ticaret ve sanayi veya ziraat odası belgesinin,

ç) Ticaret sicili gazetesi/gazeteleri veya esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi/gazeteleri-

nin,

d) Şubeyi şirket adına temsil ve ilzama yetkili olanların yetkili olduğuna dair sicil tas-

diknamesinin,

ibraz edilmesi zorunludur.

Yetki belgelerinin verilmesi

MADDE 9- (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişiler 7 nci

ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.

(2) Bakanlık, yapılan başvuruya ilişkin incelemesini en geç 30 gün içinde tamamlar.

Yapılan inceleme sonunda;

a) Başvuru belgelerinin mevzuata uygun ve noksansız olması,

b) 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen şartların sağlanmış olması,

halinde belge ücretinin ödendiği tarih veriliş tarihi olarak kabul edilir ve talep edilen

yetki belgesi düzenlenerek verilir.

(3) Yetki belgeleri düzenlenirken, yetki belgesine; yetki belgesinin veriliş tarihi, geçer-

lilik süresinin bitiş tarihi, numarası ile yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, varsa kısa unvanı,

adresi, ticaret odası/esnaf odası/ziraat odası sicil numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin

adı ve vergi kimlik numarası/gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, düzenlenen yetki belgesinin

kapsamına ilişkin kısa açıklama ve benzeri bilgiler yazılır.

(4) Adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez.

(5) Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, e-Devlet üzerinden yapacakları

yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağladığına

dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu

fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki bel-

gesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda

bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesine ilişkin faaliyetleri geçici ola-

rak durdurulur. Yetki belgesi sahiplerinin, adlarına düzenlenen yetki belgelerine ilişkin gerekli

şartları sağladıklarının tespitine müteakip, faaliyetlerine yeniden izin verilir.

(6) Yetki belgeleri, satılamaz, devredilemez ve haczedilemez.
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(7) Başvurunun olumsuz değerlendirilmesi halinde, Bakanlık bunun gerekçelerini baş-

vuru sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. 

Yetki belgelerinin süresi

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin

süresi 5 yıldır.

(2) Bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa verilecek yetki belgeleri 1 yıl süreli olarak

da düzenlenebilir. Bir yıl süreli düzenlenen yetki belgeleri, belge geçerlilik süresi içerisinde

müracaat edilmesi ve 25 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen ücret farkının ödenmesi

kaydıyla kullanılan gün sayısı birinci fıkrada belirtilen süreden düşülerek yeniden düzenlenir.

(3) 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirlenen 90 günlük süre içerisinde yenilenen

TİO yetki belgeleri için, yenilenmiş olan yetki belgesinde kalan süre, yenilenen yetki belgesinin

geçerlilik süresine ilave edilir.

Yetki belgelerinin yenilenmesi

MADDE 11- (1) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin geçerlilik süresi bitmeden

90 gün önce Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve başvurunun uygun bulunması halinde

yetki belgeleri yenilenir.

(2) Yetki belgeleri 5 yıllık süre için yenilenir. Yenileme ücreti, o yıla ait yetki belgesi

ücretinin %15’ idir.

(3) Düzenleme işlemi tamamlanmış olan belgeler için ödenmiş olan ücretler iade edil-

mez ve geri ödenmez. Ancak, bir yetki belgesi iptal edildikten sonra aynı yetki belgesini yeni-

den alanların, ilk yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde,

sonradan alınan yetki belgesi Bakanlıkça resen iptal edilir ve bu belge için ödenmiş yetki bel-

gesi ücreti ilgilisine iade edilir.

(4) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin

geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak

müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yeni-

lenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli ye-

nileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. Bu sürenin aşımı halinde ilgili, yetki belgesi yenileme

hakkını kaybeder.

(5) Bir yıl süreli olarak verilen yetki belgeleri yenilenmez.

(6) Bu Yönetmeliğe göre e-Devlet üzerinde yapılabilecek işlemler, yazılı müracaat ola-

rak kabul edilir.

Yetki belgelerinin değiştirilmesi

MADDE 12- (1) 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği hü-

kümleri uyarınca yetki belgesi olan taşımacılar, sahip oldukları yetki belgesini TİO yetki bel-

gesiyle değiştirebilirler. Buna göre:

a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uyarınca yetki belgesi bulunan taşımacıların

sahip oldukları yetki belgesini, TİO yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; TİO yetki

belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları ve her iki yetki belgesinin değişiklik

tarihindeki geçerli tam ücretleri arasındaki ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki belgeleri de-

ğiştirilir.
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b) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uyarınca yetki belgesi bulunan taşımacıların

sahip oldukları yetki belgesinin ücretinin TİO yetki belgesinden fazla olması halinde para iadesi

yapılmaz.

c) (a) ve (b) bentlerine göre yapılan belge değişikliklerinde yeni verilen yetki belgele-

rinin geçerlilik süresinin bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için;

a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen yetki belgesinin faaliyeti

durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması,

b) Değişim nedeniyle oluşan bir ücret ödemesi varsa bu ücret ödemesinin yetki belgesi

yenileme hakkı kaybedilmeden önce ve ödeme bildiriminin oluşturulduğu tarihten başlamak

üzere en geç beş gün içinde yapılmış olması,

c) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenen ve değiştirilmek iste-

nilen yetki belgesi üzerinde bulunan tüm uyarmaların kaldırılması,

ç) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında değiştirilecek yetki belgeleri için, yetki belge-

sinin ilk veriliş tarihinden itibaren doksan gün geçmiş olması,

şarttır.

(3) 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu İşletme-

ciliği Yetkilendirme Yönetmeliğine göre düzenlenmiş, geçerli DD yetki belgesi bulunan taşı-

macıların sahip oldukları yetki belgesini, TİO yetki belgesiyle değiştirebilirler. Buna göre:

a) DD yetki belgesi sahiplerine TİO yetki belgesi ücreti üzerinden %90 indirim yapı-

lır.

b) DD yetki belgesinin TİO yetki belgesiyle değiştirilmesi sonucunda düzenlenen TİO

yetki belgesi süresi 5 yıldır.

Gerçek kişinin ölümü halinde yetki belgesinin durumu

MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgesinin sahibi olan gerçek

kişinin ölümü halinde, yetki belgesinin faaliyeti durdurulur. Faaliyeti durdurulan yetki belge-

sinin kanuni mirasçıları, bu belgenin kullanımından kaynaklı oluşabilecek idari/adli yaptırım-

lara karşı yükümlüdürler.

(2) Birinci fıkraya göre faaliyeti durdurulan yetki belgesi ile ilgili olarak; ölen yetki

belgesi sahibinin kanuni mirasçılarının, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar

Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları şartıyla; yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi ara-

sındaki gün sayısının, mevcut yetki belgesi cari ücretine düşen kısmı hak sahiplerine iade edi-

lerek yetki belgesi iptal edilir ve bu çerçevede ücret iadesi yapılan kanuni mirasçılar yeniden

bu belgeyle ilgili olarak, bu Yönetmeliğe göre herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Ancak,

birinci fıkraya göre faaliyeti durdurulmuş yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlere devam etmek

isteyen ve bu fıkraya göre belge ücreti iadesi yapılmayan mesleki saygınlığa sahip kanuni mi-

rasçıların, yetki belgesinin yenileme süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak baş-

vurmaları kaydıyla:
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a) Kanuni mirasçıların yazılı muvafakat vermeleri halinde sadece bir mirasçı adına yetki

belgesi yeniden düzenlenir. 

b) Adlarına yetki belgesi düzenlenen kanuni mirasçılar, bu Yönetmelikte belirtilen şart-

lara, yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorunda-

dır.

c) Bu şekilde düzenlenmiş olan yetki belgesi süresinin, bu fıkrada belirtilen 2 yıllık sü-

reden önce bitmesi halinde söz konusu yetki belgesi, mesleki saygınlık şartı haricindeki diğer

şartlara bakılmaksızın yenilenir ve 2 yıllık süreden kalan süre yenileme işleminden sonra da

devam eder.

(3) İkinci fıkranın (b) veya (c) bentlerinde belirtilen süre içerisinde, bu Yönetmelikte

öngörülen şartların sağlanmaması halinde yetki belgesi iptal edilir.

Devir olarak kabul edilmeyecek haller ile bölünme, birleşme ve tür değişikliği

MADDE 14- (1) Aşağıdaki haller yetki belgesi devri olarak kabul edilmez. Buna göre;

a) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya

annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenle-

nebilir. 

b) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş

olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel ki-

şilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenle-

nebilir.

(2) Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri, birleşmeleri ve tür değiştirmeleri halinde aşağıdaki

kurallar uygulanır:

a) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa

uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen yetki belgesi, yeni ortaya çıkan

tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için, bölünme sonucunda ortaya çı-

kan tüzel kişiliklerin, yetki belgesinin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı muvafa-

katname vermeleri şarttır. 

b) Yetki belgeli veya yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak

aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre

birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi yeniden düzenlenir.

c) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değiştirmesi ha-

linde; yetki belgesi yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına düzenlenir.

Yetki belgesi iptali ile faaliyet durdurma

MADDE 15- (1) Yetki belgesi sahiplerinin, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması

veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmak istemeleri ve adlarına düzenlenen yetki bel-

gelerinin iptalini talep etmeleri halinde, yetki belgeleri iptal edilir.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan ve sahip olun-

ması zorunlu olan, faal vergi mükellefiyeti hariç, sermaye ve merkez işyeri şartının veya şart-

larından birinin kaybedilmesi halinde geçici durdurma işlemleri, geçici durdurma işleminin
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ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer. Faali-

yeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahibine, kaybedilen şartı/şartları sağlaması/tamam-

laması halinde faaliyetine yeniden izin verilir.

(3) Bakanlık tarafından yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek

veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından Bakanlığa yapılan yetki belgesi alma, yenileme, deği-

şiklik ve benzeri her türlü müracaat ve işlem sırasında beyan edilen bilgiler ve verilen belgeler

hakkında, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde inceleme ve araştırma yapılır. Ya-

pılan inceleme ve araştırma sonucunda, beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi

birinin tahrif edilmiş olduğunun veya sahte olarak verilmek suretiyle haksız yetki belgesi alın-

dığının veya yenilendiğinin veya değiştirildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal

edilir. Bu iptal işlemi, bilgi için gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi sahibine, sunulan bel-

geler arasında tahrif edilmiş veya sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde ise ilgililer

hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

(4) İptal işlemleri; birinci fıkrada belirtilen iptal işlemi iptalin yapıldığı gün; diğer ip-

taller, iptal işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden otuzuncu günde

yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Mesleki Yeterlilik, Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar,

Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Eğitim ve mesleki yeterlilik

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren yetki belgesi sahiplerinin

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde tanımlanan en az

bir adet ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişileri

istihdam etmeleri zorunludur.

(2) Yetki belgesi sahibinin ticaret sicili ile yetki belgesine şube olarak eklenmiş her bir

şubesi için Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde ta-

nımlanan en az bir adet ODY3 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelik-

lere haiz kişileri istihdam etmeleri zorunludur. 

(3) Yetki belgesi sahibinin 10’un üzerindeki şubeleri için mesleki yeterlilik belgesi şartı

aranmaz. 

Genel sorumluluk ve yükümlülükler

MADDE 17- (1) Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde yer alan tarafların hak, so-

rumluluk ve yükümlülükleri, ilgili mevzuat doğrultusunda, taraflar arasında akdedilen sözleşme

hükümleriyle belirlenir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen sözleşmeye bu Yönetmeliğe aykırı hüküm konulamaz. TİO

yetki belgesi sahibi ve onunla akdi ilişki kuran taraflar, akdi ilişkiden doğan edimlerini karşılıklı

olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) TİO yetki belgesi sahibi taşımasını üstlendiği eşyayı ve kargoyu taşıma senedi ol-

madan taşıyamaz/taşıttıramaz.
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(4) TİO yetki belgesi sahibi, eşyanın ve kargonun teslim alındığı andan teslim edilinceye

kadar, yükün, tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasın-

dan, güvenliğini sağlamaktan, teslim aldıkları şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşın-

masından sorumludurlar.

(5) TİO yetki belgesi sahibi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerince düzenlenen

C1 ile K2 yetki belgesi sahiplerine taşıma yaptıramazlar. 

(6) Ulaşım alt yapısı, işletilmesi, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza

hali dahil, taşıma esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya çı-

kan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması

veya varış noktasına kadar gerekli zamanın üç katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi ha-

linde, TİO yetki belgesi sahibi yükü gönderici ve/veya alıcı tarafından belirtilen yere ve/veya

hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu yükün gönderici ve/veya alıcının isteği dı-

şında teslim alınan yere getirilmesi halinde TİO yetki belgesi sahibi herhangi bir ödeme veya

benzeri talepte bulunamaz. 

(7) TİO yetki belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde, 16 ncı maddenin birinci

ve ikinci fıkralarındaki mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüğü yerine getirmek ve faaliyeti

süresince muhafaza etmek zorundadır. Bu madde kapsamında merkez ve/veya şubede istihdam

edilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde bu eksikliği en geç 30 gün içinde

ve son 45 gününü bu Yönetmelik veya Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre düzenlenmiş her-

hangi bir yetki belgesi bulunan taşımacılar tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağ-

lamaları zorunludur.

(8) TİO yetki belgesi sahibi, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevzuat hükümlerine

uymak zorundadır.

(9) TİO yetki belgesi sahibi, yük taşımalarının ilgili kanunlara, kararnamelere, yönet-

meliklere ve diğer mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak

yürütülmesinden sorumludur.

(10) TİO yetki belgesi sahipleri Bakanlık tarafından kendilerinden istenilen bilgi ve

belgeleri, istenilen süre içerisinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

(11) Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen TİO yetki bel-

gesi sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez istenilir. Buna rağmen istenilen

bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi kapsamında

izin verilen faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Yetki belgesi sahiplerinin kendilerinden iste-

nilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermelerini müteakip, faaliyetlerine izin verilir.

(12) TİO yetki belgesi sahipleri, halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse

devirleri hariç, unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, ortaklık durumunu etkilemeyen devirler

hariç hisse devri, bu Yönetmelikte öngörülen sermaye şartını kaybedecek şekilde sermaye aza-

lışları ve yönetici değişikliklerini, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde

Bakanlığa bildirmek zorundadır.
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(13) TİO yetki belgesi sahipleri, temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişik-

likleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yü-

kümlüdürler. Bu değişiklik bildirilinceye kadar, değişiklik öncesi Bakanlığa bildirilmiş temsil

ve/veya ilzama yetkili şahısların taleplerine göre iş ve işlemler gerçekleştirilir.

Hizmetten yararlananların hakları

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamında TİO yetki belgesi sahiplerinin verdikleri

hizmetlerden yararlananlar 6102 sayılı Kanun, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar

Kanunu, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ülke-

mizce taraf olunan uluslararası sözleşme ve konvansiyonlarda yer alan haklara sahiptir.

Sigorta

MADDE 19- (1) TİO yetki belgesi sahibi, organize ve taahhüt ettiği taşımadan doğan

sorumluluklar için “taşıyıcı sorumluluk sigortası” yaptırmak/yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, İdari Para Cezaları, İdari Para Cezası Karar Tutanağı Düzenlenmesi, 

Tutanakları Düzenleyenlerin Yükümlülüğü ve Tutanakların Muhafazası

Denetim

MADDE 20- (1) TİO yetki belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan

faaliyetleri Bakanlık denetimine tabidir.

(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra 655 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin 28 inci maddesi ve 4925 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre yetki-

lendirilen kurum ve kuruluş personeli aracılığı ile yapar veya yaptırır.

(3) Denetim yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından istenilen belgelerin verilmesi

zorunludur.

(4) Kanun ve bu Yönetmeliğe göre yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esaslar Ba-

kanlıkça belirlenir.

(5) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

İdari para cezaları

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacaklara yönelik yapılacak

denetimlerde, aşağıda yer alan ihlaller için, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci

maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, üçbinikiyüzotuz Türk Li-

rası,

b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere binyüzyetmiş Türk Lirası,

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere binaltıyüzsekiz Türk Lirası,

ç) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere dörtbinsekizyüzkırküç Türk

Lirası,

d) 17 nci maddenin birinci, üçüncü, altıncı ve yedinci fıkralarına aykırı hareket edenlere

her bir fıkra için binaltıyüzsekiz Türk Lirası,
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e) 17 nci maddenin ikinci, onikinci ve onüçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her

bir fıkra için beşyüzseksenbeş Türk Lirası,

f) 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere dokuzyüzaltmışiki Türk

Lirası,

g) 17 nci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere binbeşyüz Türk Lirası,

ğ) 17 nci maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenlere beşbinsekizyüzelli Türk

Lirası,

h) 19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere beşyüzseksenbeş Türk

Lirası,

ı) 20 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beşyüzseksenbeş Türk Li-

rası,

i) 26 ncı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere beşbinsekizyüzelli Türk Li-

rası,

idari para cezası uygulanır. 

(2) Aynı kabahatler için birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları 48 saat geçmeden

ikinci defa uygulanmaz.

(3) Bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak

üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uya-

rınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari

para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(4) İdari para cezası karar tutanağı, tebligat usulleri ve idari yaptırımların uygulanma-

sına ilişkin diğer hususlarda, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 11/2/1959

tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

İdari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi ve muhafazası ile tutanakları

düzenleyenlerin yükümlülükleri

MADDE 22- (1) İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi ve muhafazasında

uyulacak usul ve esaslar ile tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüklerinin belirlenmesi için

3/6/2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Hizmetleri Denetim

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Yetki Belgesi Ücreti

Yetki belgesi ücreti

MADDE 23- (1) TİO yetki belgesi ücreti 273.244 (ikiyüzyetmişüçbinikiyüzkırkdört)

Türk Lirasıdır. Ancak, 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yetki belgesi ücreti

70.000 (yetmişbin) Türk Lirasıdır.

(2) Unvan, adres ve bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası değişikliğinden dolayı

süresi bitmeden yenilenen yetki belgelerinden ücret alınmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak yetki belgesi ve yetki bel-

gesi yenileme ücretlerinde geçerli ücret üzerinden %1 oranında indirim uygulanır. 
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(4) Yetki belgesi ücreti her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Ka-

nununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında

artırılarak uygulanır.

(5) Yetkilendirme ücretleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi

Hesabına yatırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstatistik

MADDE 24- (1) Bakanlık tarafından, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinin genel

seyrinin tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin güvenilir verilere

dayalı istatistikler oluşturulur.

(2) Bakanlık, oluşturduğu ve uygun gördüğü istatistikleri yayımlar.

Bilgi paylaşımı

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile

Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince

elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan verilerin de Bakanlıkla paylaşımı

esastır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre Bakanlıkça elektronik or-

tamda tutulan veriler, tabi olduğu usul ve esaslar ilgili bakanlıklarca yayımlanan yönetmelik-

lerle belirlenen ve ilgili kamu idarelerinin denetimine tabi kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektronik

ortamda tutulan veriler de Bakanlıkla paylaşılır.

(3) Elektronik ortamda paylaşılan verilerin gizliliğinin korunmasından veriyi alan taraf

sorumludur. Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokollerle belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça alt

düzenleyici işlemler yapılabilir.

(2) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan alt dü-

zenleyici işlemlere uymakla yükümlüdürler.

Bildirim

MADDE 27- (1) Bu Yönetmeliğe göre idari para cezaları ve iptallere ilişkin bildirimler,

7201 sayılı Kanuna ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 28- (1) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma

İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İhlaller

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına göre dü-

zenlenmiş idari para cezaları ile yine aynı Yönetmeliğe göre düzenlenmiş yetki belgelerinin

geçerlilikleri bu Yönetmelikte belirlenmiş şartlar çerçevesinde devam eder.
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Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Ülkemizdeki Lojistik bölümlerinden lisans veya ön lisans
mezunları ile “FIATA” diploma eğitimi programına katılarak başarılı olan ve diploma almaya
hak kazananların bu diplomaları 16 ncı maddede bahsi geçen ODY veya ÜDY belgesi yerine
kullanılır. Bu durumda olanlara 21 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri uygu-
lanmaz.

(2) Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi Yö-
nergesi hükümlerine göre düzenlenen ODY-TİO belgesi ODY3 ile ÜDY-TİO belgesi ÜDY3
türü mesleki yeterlilik belgesi ile resen değiştirilir.

(3) Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi Yö-
nergesi hükümlerince düzenlenen ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen değişiklik nede-
niyle ücret iadesi yapılmaz.

DD yetki belgelerinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD yetki
belgeleri, belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini korur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçerlilik süresi dolan DD yetki
belgeleri, bu Yönetmelik ile düzenlenen TİO yetki belgesi ile değiştirilir. Değiştirilen yetki
belgesi ücreti, bu Yönetmelikle belirlenen yetki belgesi ücreti üzerinden hesaplanan yenileme
ücretine tabidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçerlilik süresi devam eden DD
yetki belgesi sahiplerinin hakları, görev, sorumluluk ve faaliyet alanı, belge geçerlilik süresi
boyunca Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleştirilen yeni başvurularda
ve yetki belgesi değişimlerinde bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

(5) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri uyarınca mülga “R” türü yetki belgesi bu-
lunması nedeniyle ücretsiz olarak DD yetki belgesi alan taşımacılara, R, DD veya TİO belgeleri
nedeniyle ücret iadesi yapılmaz.

Bazı zorunluluklara ilişkin hususlar 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Kendi isteğiyle yapılmış iptal işlemleri hariç olmak üzere,
iptal edilmiş veya 11 inci maddeye göre yenileme hakkı bulunmayan TİO yetki belgeleri ve
bu Yönetmelikle mülga olan R ile DD yetki belgeleri için, yetki belgesi sahibi tarafından TİO
yetki belgesi talep edilmesi halinde; bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması, aynı yetki
belgesinden geçerli veya yenileme sürecinde olan bir yetki belgesinin bulunmaması ile mevcut
yetki belgesi tam ücretinin % 50’sini ödemeleri halinde, TİO yetki belgesi verilir.

TİO yetki belgesi ücretinde indirim yapılmasına dair hususlar

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu
Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, G3*, H1, H2, K1, K1(Ö), K1*, K3,
K3*, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi
geçerli bulunan gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında TİO yetki belgesi almak
üzere müracaat etmesi halinde; yetki belgesinin ilk düzenlendiği tarih esas alınarak aşağıda
yer alan tabloya göre TİO yetki belgesi ücreti belirlenir ve bu ücret tahsil edilerek adlarına TİO
yetki belgesi düzenlenir.
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(2) Bu madde uygulanarak düzenlenecek olan TİO yetki belgesi için ödenecek belge

ücreti, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan yetki belgesi yenileme ücretinin 2022 yılı

için belirlenen ücretinden az olamaz. 

(3) Birinci fıkra kapsamında olmayan gerçek veya tüzel kişilerin, bu Yönetmelik kap-

samında TİO yetki belgesi almak üzere müracaat etmesi halinde, müracaat sahiplerine yetki

belgesi ücretinde %40 indirim uygulanır. Bu fıkranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve

ödenecek yetki belgesi ücretleri için 2022 yılı belge ücretleri esas alınır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce TİO yetki belgesi bulunan gerçek

veya tüzel kişilerin, mevcut TİO yetki belgesi geçerlilik sürelerine 10 yıl ilave edilir. 

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen sürenin başlangıç tarihi 1/3/2022 tarihi esas alınarak

uygulanır.

(6) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen indirimden bir defa yararlanılabilir.

(7) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre indirime esas birden fazla yetki belgesi bulu-

nan taşımacıların TİO yetki belgesi taleplerine ilişkin yetki belgesi ücreti, en avantajlı olan

yetki belgesi seçilerek belirlenir.

(8) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen indirimler 14/7/2023 tarihine kadar uygula-

nır.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI

KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ
KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Mad-
desinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğin geçici
2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “60 gün” ibaresi “120 gün” şeklinde değiştirilmiş-
tir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı verilmesi ve sözleşmenin feshi
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre 1/4/2022 tarihinden önce

ihale edilen, 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi
itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan,
12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 2 nci
maddesinde belirtilen şartları sağlayan (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşme-
lerde;

a) 1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar
için artırımlı fiyat farkı verilir. 

b) 1/1/2022-31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için
ek fiyat farkı verilir. 

c) 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine
(bu oran dâhil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edi-
lir.

(2) Artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların ikinci ve üçüncü bö-
lümlerinde belirtilen mal ve hizmet alımı sözleşmelerinde hesaplanır. Bu kapsamda hesaplanan
artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı tutarı,  bu Esaslara göre verilebilecek artırımlı fiyat
farkı ve/veya ek fiyat farkı tutarını aşamaz.

(3) Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin Şirkete yazılı olarak başvu-
ruda bulunma şartı aranmaz. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen
hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak Şirkete başvurması zorunludur.

(4) Sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilebilmesi veya ek fiyat farkının hesaplanabil-
mesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Şirkete
yazılı olarak başvurması zorunludur.

(5) Bu maddenin uygulanmasında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun
Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar dikkate alınır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü

yürütür.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                             27 Ağustos 2022 – Sayı : 31936



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF 

MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE 

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

MADDE 1- 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortaya

Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Prim-

lere Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı ve ger-

çek kişilere ait” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar

haricindeki tüm mevduat ve” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerçek

kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu ol-

mayan” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricin-

deki” olarak, aynı fıkrada yer alan “her bir gerçek kişi için” ibaresi “her bir kişi için” olarak ve

aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Tasarruf mevduatı” ibaresi “Mevduat” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların

kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altın-

daki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel

müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortak-

lıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer

hesaplar.” 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı “Mevduat ve Katılım Fonu Si-

gorta Primlerinin Tahsili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkrasında yer alan

“Tasarruf mevduatı” ibareleri “Mevduat” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tasarruf

mevduatı” ibaresi “mevduat” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 7- Bu Yönetmeliğin; 

a) 3,7 ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinde, 

b) Diğer maddeleri 28/8/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer. 

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BASINÇLI EKİPMANLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL 

STANDARDLARA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:ÖSGM-2006/04)’İN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı

Ekipmanlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-

2006/04) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BASİT BASINÇLI KAPLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL 

STANDARDLARA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:ÖSGM-2006/02)’İN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Ba-

sınçlı Kaplarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-

2006/02) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ YAKAN CİHAZLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL 

STANDARDLARA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:ÖSGM-2006/03)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan

Cihazlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/03)

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2015/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2009/7)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 13/5/2009 tarihli ve 27227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA 
İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2022/9)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’in
EK-1’inde yer alan aşağıdaki satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10208 

—— • —— 
Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 10192 
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 10149 
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9870 

—— • —— 
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10145 

—— • —— 
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10146 
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İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10153 

—— • —— 
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10154 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

 
    10005 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

REFORME BAFRA IRKI ERKEK KUZULAR SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- İşletmemiz yetiştirmesi aşağıda cinsi, ırkı, muhammen birim fiyatı ve geçici teminatı 

belirtilen reforme Bafra Irkı Erkek Kuzular, 31.08.2022 Çarşamba günü saat 14.00’de İşletmemiz 
Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle partiler halinde canlı kilogram üzerinden satılacaktır. 
İhale bu tarihte gerçekleşmediği takdirde, 07.09.2022 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 

2- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir. 

Parti 

No 
Cinsi Irkı 

Miktarı 

(Baş) 
Canlı Ağırlık (Kg)

Muh. 

Bedel 

(TL/Kg) 

Muhammen 

Tutar (TL) 

Geçici 

Teminat 

(%10) 

1 Reforme Erkek Kuzu Bafra 340 15.300 39,00 596.700,00 59.670,00 

2 Reforme Erkek Kuzu Bafra 340 15.300 39,00 596.700,00 59.670,00 

3 Reforme Erkek Kuzu Bafra 240 8.880 39,00 346.320,00 34.632,00 

4 Reforme Erkek Kuzu Bafra 240 8.880 39,00 346.320,00 34.632,00 

3- Müşteriler teminatlarını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler. 
4- İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, (Karanfil Sok. No: 62 - 

Bakanlıklar/ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir. 
5- İhaleye katılacak istekliler, Kanuni ikametgâh belgesini, Geçici teminat makbuzunu, 

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, İsteklinin gerçek kişi olması 
halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgeleri ile 
noter tasdikli imza beyannamesinin veya imza sirkülerinin verilmesi. 

6- Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
7- İhale ile ilgili geçici teminat İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Amasya Şubesi TR 22 

0001 0000 3005 9943 7852 24 nolu hesabına yatırılacaktır. 
GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
(İşletmemiz Amasya-Mecitözü 
Karayolunun 25. Km.’dedir.) 
Tel : 0358 273 5297-98 
Fax : 0358 273 5214 
    10198/1-1 
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PANCAR KUYRUĞU VE KIRINTILARI SATILACAKTIR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Fabrikamız sahasında oluşan ± 20 Toleranslı 3000 ton pancar kuyruğu ve kırıntıları 

satılacaktır. 

2- İhale 08.09.2022 Perşembe günü, Saat 14:00’de Fabrikamız ofis binası toplantı 

salonunda kapalı zarfta teklif alma usulü ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde 

ise açık artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edilecektir. 

3- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 

suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. 

a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN; 

- Teklif Mektubu 

- Tebligata esas adres beyanı, 

- Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi veya noter tasdikli imza sirküleri, 

Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname ve vekâleten katılanın imza 

beyannamesi. 

- Geçici teminat, Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere firma tarafından 

belirlenecek tutarda olacak. Açık artırmada oluşacak fiyat doğrultusunda geçici teminat 

artırılacaktır. 

4- Ürünün çekilmesi esnasında araç bazında kapı kâğıdı ile çıkış yapılacaktır. Günlük tek 

sefer fatura tanzim edilecek ve bedeli saat 16:00’ a kadar banka hesap numaralarımıza veya 

8.000,00 TL’yi aşmaması durumunda Fabrikamız veznesine yatırılacaktır. Hafta sonu ve resmi 

tatil gününde teslim alınan ürün bedelleri takip eden iş gününde aynı usuller çerçevesinde 

ödenecektir. O günkü Mal bedeli yatırılmadan ertesi gün malzeme çıkışı yapılamayacaktır. 

5- İstekliler teklif mektuplarını İhalenin yapılacağı gün ve saatine kadar Fabrikamız 

Haberleşme servisine vermiş olacaklardır. 

6- İhale Konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler Ton/TL olarak 

verilecek ve 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 

8- İhale ile ilgili şartname ve ekleri Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir ve 200,00 TL. 

(İki Yüz TL) bedel karşılığı temin edilebilir. 

9- İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı 

üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

10- İş bu ihale konusu malzemelerin satışı 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tabi değildir ve 

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    10044/1-1 
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23 ADET İŞYERİ TEK SEFERDE VE MÜŞTEREK OLARAK SATILACAKTIR 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MADDE - 1. İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 

nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş, A Giriş 2. Kat; 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 bağımsız 

bölüm nolu 23 adet işyerinin, "tek seferde ve müşterek olarak" 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. 

MADDE - 2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA 

ALINACAĞI: 

İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin 

edilebilir. 

MADDE - 3. İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE 

YAPILACAĞI: 

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 13.09.2022 Salı günü saat 15:00’da 

yapılacaktır. 

MADDE - 4. İHALENİN NİTELİĞİ, MİKTARI, MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ, GEÇİCİ 

TEMİNATI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 

nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş, A Giriş 2. Kat; 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 bağımsız 

bölüm nolu 23 adet işyeri, "tek seferde ve müşterek olarak” satışa sunulacaktır. Tek seferde ve 

müşterek olarak satışa sunulan 23 adet işyerinin toplam net alanı, toplam brüt alanı, muhammen 

satış bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiş olup; ihale sonucu belirlenen bedel peşin 

veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir. 

Toplam Brüt Alanı : 3.179,34 m² 

Toplam Net Alanı : 1.460,32 m² 

Muhammen Satış Bedeli : 17.500.000,00-TL (Onyedimilyon Beşyüzbin Türk Lirası) 

Geçici Teminat Bedeli : 525.000,00-TL (Beşyüzyirmibeşbin Türk Lirası) 

MADDE - 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

38 inci maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale tarihi ve saati olan 13.09.2022 Salı günü saat 

15:00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya 

posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. 

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

a) Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 

b) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi) 

c) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi) 

ç) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter 

tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 
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d) Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 

e) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı) 

f) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

g) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 

ğ) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya 

yazılı beyan(Aslı) 

h) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” 

(Aslı) 

ı) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı 

(Aslı) 

i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre hazırlanmış teklif 

mektubu(Aslı) 

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

a) Ticaret sicil gazetesi (Aslı/Noter Tasdikli sureti ve Fotokopisi) 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve 

Fotokopisi) 

c) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve 

Fotokopisi) 

ç) Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter 

tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 

d) Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 

e) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya 

yazılı beyan(Aslı) 

f) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 

g) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı) 

ğ) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

h) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” 

(Aslı) 

ı) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl ) 

i) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı 

(Aslı) 

j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu 

(Aslı) 

Önemli Not: 

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki 

geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler 

için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı 

tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile 

noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE 

İLAN OLUNUR. 10009/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 

SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından amme borçlularının (“Borçlular”) 

borcundan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı 

Kanun”) hükümleri uyarınca yapılan takip kapsamında haczedilen Adabank AŞ nezdindeki 

toplam %2,2383775 oranındaki hissesinden, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (“Kurul”) 

kararı ile oluşturulan “Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü”, 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. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

“Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6183 

sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen “Şartname” ekinde listesi yer alan Adabank AŞ’deki 

“Borçlular”ın toplam % 2,2383775 oranındaki hisselerinden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün 

muhammen bedeli 3.640.000-(üçmilyonaltıyüzkırkbin) TL’dir. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 364.000-(üçyüzaltmışdörtbin) 

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: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına  “Adabank 

AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi 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 içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya 

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, 

en geç 19.09.2022 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 20.09.2022 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 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 kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu 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 şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 
5. 5411 sayılı Kanunun 8. maddesinin a, b, c ve d fıkralarında belirtilen şartları 

taşımayanlar ihale sürecine katılamazlar. 
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 5.000- (Beşbin) TL’yi “Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi 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. 

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 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; 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. 
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“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,    

23.09.2022 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 Kanunun 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 Kanunun 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. 

MÜKELLEFİYETLER 

“Adabank AŞ’nin 2,2383775 oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 

kapsamında yer alan hisseler, sermaye taahhüt borcu ve fer’ileriyle yükümlü olarak satılmaktadır. 

“Borçlular”a ait ödenmemiş sermayeden ve fer’ilerinden kaynaklanan faizli tutarları ödenme 

borcu “İhaleyi Kazanan”a aittir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1. İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2. İşbu ihale ilanının Resmî 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. “Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" 

kapsamındaki hisseler üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 19.09.2022 

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 

Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe - İstanbul 

Tel : 0 212 340 20 59 

   0 212 340 18 15 

   0 212 340 20 40 

   0 212 340 24 29 

   0 212 340 20 57 

    10186/1-1 
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MADENCİ BARETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Madenci Bareti Temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

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

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

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

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

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

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

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
 Dosya No : 2231217 
 İKN : 2022 / 853679 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : 8.000 Adet Madenci Bareti temini 
b) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları / 
ZONGULDAK 

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

ç) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim 
gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 / ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 19.09.2022- 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kriterler 

5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Firmalar teklifleriyle birlikte, numune olarak verdikleri baret ve baret içliğine ait 

2016/425 EU Direktifine göre AT Tipi İnceleme Sertifikası ile TURKAK onaylı ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemi Sertifikasını vereceklerdir. Ayrıca firmalar TURKAK onaylı ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir. 

6.2.  Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 

ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

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

olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

(yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 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. 10085/1-1 
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STATOR VE ROTOR SİLİSLİ SAC PAKETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Stator ve Rotor Silisli Sac Paketi Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 372 259 47 67 - 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2221097 

b) İKN : 2022/854715 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Stator ve Rotor Silisli Sac Paketi - 4 Kalem 

ç) Teslim Yeri /  

   İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarı / Merkez - ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 100 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 26.09.2022 Pazartesi günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler:  

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. 

Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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, aynı güçteki motor stator ve rotor sac 

paketleri için toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Değişik döviz cinsinden 

yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre eşitlenecek, 

hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk 

Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.  

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.  

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

ulaşılabilir.  

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale 

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

12- Fiyat avantajı uygulanması:  

12.1.  Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 fiyat avantajı 

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

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

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. 10041/1-1 
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ESNEK MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Esnek Mekanize Sistem Yedekleri Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 372 259 47 79 - 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2224095 

b) İKN : 2022/850973 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Esnek Mekanize Sistem Yedekleri Temini - 

17 Kalem 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası / Kozlu 

ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 90 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 : 07.09.2022 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. 
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4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. 

Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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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  

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Bu ihalede ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.  

8- İstenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 

verilecektir.  

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

ulaşılabilir.  

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale 

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

12- Fiyat avantajı uygulanması:  

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

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. 9999/1-1 
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LAVUAR ELEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Lavuar elekleri temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

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

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

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 79 - 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2224094 

b) İKN : 2022/848687 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Lavuar Elekleri Temini - 2 Kalem 

ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı : YerKozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası 

     Kozlu / ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 07.09.2022 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, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.  

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.   

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

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

olanıdır. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası 

çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 

alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.  

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

ulaşılabilir  

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.   

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve 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. 10000/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BOLU ORMAN BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 08.09.2022 

Saati 13:00 

İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MENGEN ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ Yeri https://esatış.ogm.gov.tr 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı 
Parti 

Sayısı

Muhammen 
Bedeli 

TL 

Geçici 
Teminat 

TL 
Adet m3/Ster/K 

1 
KAYNARCA 

OİŞ 

İbreli + 
Yapraklı Dikili 

Ağaç 
 

7655 799,891 1 430,00 10.319,00

2 COŞUR OİŞ 
Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 

10824 1495,554 1 275,00 12.338,00

3 
ELEMEN 

OİŞ 

Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 

13594 1144,85 1 520,00 17.860,00

4 
SOFULAR 

OİŞ 

Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 

2152 6689,359 1 1.350,00 270.919,00

5 
YALAKKUZ 

OİŞ 

Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 

1220 3877,575 1 1.500,00 174.491,00

TOPLAM 35445 14007,229 5 4.075,00 485.927,00

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 5 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

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

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

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

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

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

Bilgi için; Adres, Telefon ve Faks No 
Adres : Beşler Mah. Sıtma Pınarı  
Telefon : 0 (374) 356 1014 
Fax No : 0 (374) 356 1100 
    10011/1-1 

—— • —— 
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE  

YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Buldan Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Denizli OBM 
İşletme Müdürlüğü : Buldan OİM 
İhale Tarihi : 07.09.2022 
İhale Saati : 10:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. 

No: 
Şefliği Cinsi 

Bölme 

No 

Parti 

No 
Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

(TL) 

1 
Babadağ 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

416 14 2286 3.434,955 1.320,00 136.024,00 

TOPLAM: 1 2286 3.434,955 1.320,00 136.024,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ adreslerinden 
temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR260001000 
085975150555001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) Teminat Tutarını Kredi Kartı ile yatırmak isteyen müşterilerimiz sistemsel aksaklığa 
karşı tedbir amaçlı; teminat tutarını ihale saatinden en az 1 (Bir) saat önceden yatırmayı 
denemelidir. 

5) İrtibat için: 0258 431 36 03 - 0539 700 9509 - Özgür SUNA 
    10116/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

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

 
 10218/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10219/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10211/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10212/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10213/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10214/1-1 

  



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2022 – Sayı : 31936 

 

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

 
 10215/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10216/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10168/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10217/1-1 
 

  



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 27 Ağustos 2022 – Sayı : 31936 

 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Encümeninin 12.05.2022 tarih 125 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 04.08.2022 tarih ve 2076 / 2393 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Saray 
Gümüşoluk Mahallesinin ihtiyacı olan düğün, dernek, mevlit, cenaze vb. sosyal kültürel 
ihtiyaçların karşılanması için 98913 Ada 1 Parselin (eski 98830/1) Pursaklar Gümüşoluk 
Mahallesi Kurusarı Kümeevleri Sosyal Dayanışma Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
mülkiyetindeki 1957,89 m2'lik kısmının kullanım kararının “Kültürel Tesis Alanı” olacak şekilde 
imar planı değişikliği yapılması talebi doğrultusunda, 3674,01 m2 yüzölçümlü “Belediye Hizmet 
Alanı”nın; Pursaklar Saray Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı Kümeevleri Sosyal Dayanışma Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği'ne ait olan 1957,89 m2'lik kısmının kullanım kararı “Kültürel Tesis 
Alanı” olacak şekilde düzenlenerek “Pursaklar Saray 98830 Ada 1 Nolu parsele” yönelik 
kesinleşen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden, Müdürlüğümüzce 
hazırlanan 90004/75 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 
Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 10043/1-1 

—— • —— 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
26.08.2022 tarihli ve 31935 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Akademik Personel Alım ilanımızdaki; 
10. sırada bulunan kadro için kadro derecesi 3, adet 1 olarak düzeltilmiştir. 
    10167/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
26.08.2022 tarihli ve 31935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akademik Personel Alım 

ilanımızdaki; 
14. sırada bulunan aşağıda belirtilen kadro İPTAL edilmiştir. 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KAD. 
DER 

ADET 
İHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ 

DOĞRULTUSUNDA 
ARANAN NİTELİKLER 

Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 
Bölümü 

Genel 
Cerrahi 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Genel Cerrahi 
alanından almış almak. Gastrointestinal 
sistem endoskopik stentlemeleri ve 
rekürren larengeal sinir 
nöromonitörizasyonu alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

İlan olunur. 10199/2/1-1 

—— • —— 
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
“26.08.2022 tarih ve 31935 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

Hemşirelik Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi ilanlarımızın ilan özellikleri aşağıdaki gibi 
güncellenmiştir.  

YÜKSEKOKUL 
İSTENİLEN  

AKADEMİK PERSONEL 
SAYI ÖZELLİKLER 

Hemşirelik 
Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
Doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalında tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
Doktora eğitimini Psikiyatri Hemşireliği 
Anabilim Dalında tamamlamış olmak. 

İlgililere duyurulur. 10167/1-1 
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Sayfa

1

12

26

27

28

28

28

29

29

29

30

85

93

116

144

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği

–– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

–– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet

Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca

Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ

(Tebliğ No:ÖSGM-2006/04)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Basit Basınçlı Kaplarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ

(Tebliğ No:ÖSGM-2006/02)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ

(Tebliğ No:ÖSGM-2006/03)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7)’in Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2022 Tarihli ve 11137,11138,

11139, 11140, 11141, 11142, 11144, 11145, 11146, 11147, 11150 Sayılı Kararları

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


