
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 132. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/428

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

10 Eylül 2022
CUMARTESİ

Sayı : 31949



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/429

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/430

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/431

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/432

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/433

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/434

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/435

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/436

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/437

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/438

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/439

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/440

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/441

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/442

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/443

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/444

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/445

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/446

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/447

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/448

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/449

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/450

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/451

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/452

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/453

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/454

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/455

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/456

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE 

PROJELERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MAL VE 
HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma

Kurumu Ar-Ge projeleri kapsamında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
3 üncü maddesinin (bb) bendine göre gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile bu projelerle
doğrudan bağlantılı olan ve projenin yürütülmesi için zorunluluk arz eden yapım işlerinde uy-
gulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

tarafından yürütülen ve/veya desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında Türkiye Enerji, Nükleer
ve Maden Araştırma Kurumu ile 4734 sayılı Kanuna tabi olan proje yöneticisi/yürütücüsü diğer
kamu kurum/kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile bu projelerle
doğrudan bağlantılı olan ve projenin yürütülmesi için zorunluluk arz eden yapım işlerini kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

3 üncü maddesinin (bb) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Ar-Ge: TENMAK’ın görev alanına giren konularda gerçekleştirilen her türlü araş-

tırma, geliştirme, iyileştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, test ve yerlileştirme ile
bilinçlendirme, girişimcilik, kapasite geliştirme, üretime ve ticari değere dönüştürme içerikli
faaliyetleri,

c) Ar-Ge projesi: TENMAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen konusu, amacı,
kapsamı, süresi, bütçesi ve özel şartları belirlenmiş Ar-Ge amaçlı faaliyetler bütününü,

ç) Başkan: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanını,
d) Hizmet: Ar-Ge projeleri kapsamında yer alan her türlü hizmetleri,
e) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya

bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
f) İdare: TENMAK tarafından yürütülen Ar-Ge projelerinde TENMAK’ı, TENMAK

tarafından desteklenen Ar-Ge projelerinde ise 4734 sayılı Kanuna tabi olan proje yöneticisi/yü-
rütücüsü diğer kamu kurum/kuruluşunu, 

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım
işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin
onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
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ğ) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde, idari
şartnameler ile teknik şartnameler ve sözleşme tasarısı ile gerekli diğer belge ve bilgileri,

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

ı) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

i) Mal: Ar-Ge projeleri kapsamında alımı öngörülen her türlü taşınır ve taşınmaz mal
ve hakları,

j) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında
yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumu,

k) Ön yeterlik dokümanı: Adayların ön yeterlik değerlendirmesi amacıyla idare tara-
fından hazırlanan ön yeterlik şartnamesi ile gerekli diğer belge ve bilgileri,

l) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında
yapılan yazılı anlaşmayı,

m) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların
oluşturdukları ortak girişimleri,

n) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat
teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

o) TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu,
ö) Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya

bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
p) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,
r) Yüklenici: Üzerine ihale bırakılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
s) Yürütme Kurulu: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Yürütme

Kurulunu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte tanımı bulunmayan hususlar hakkında, 4734 sayılı Kanun ile

27/4/2022 tarihli ve 31822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Enerji, Nükleer ve Ma-
den Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik ve TENMAK’ın ilgili
diğer mevzuatında yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Temel ilkeler
MADDE 5- (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti,

eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve za-
manında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet
alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(3) Bütünlük arz eden mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.
(4) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
İhale komisyonu
MADDE 6- (1) İhale yetkilisi; biri başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı ve biri mu-

hasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan
ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. İdarede yeterli sayı ve
nitelikte uzman bulunmaması halinde, diğer kamu kurum veya kuruluşlarından komisyona üye
alınabilir. Komisyon başkanlığı ile ihale yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez.
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(2) TENMAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında yapılacak ihaleler
için oluşturulacak ihale komisyonlarında, proje yöneticisi/yürütücüsü ile birlikte araştırmacı
niteliklerini haiz en az bir proje personeli ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilir. Ancak
proje yöneticisi/yürütücüsü, aynı zamanda projenin harcama yetkilisi ise ihale komisyonlarında
görev alamaz.

(3) İhale komisyonu eksiksiz toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır, kararlarda çekimser
kalınamaz. Geçerli bir mazeret nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin yerine; ilgili yedek
üye, ilgili yedek üyenin geçerli bir mazereti olması durumunda ise komisyon başkanınca uygun
görülen diğer yedek üyelerden biri katılır. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve
imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon
başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği
ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 

İhale işlem dosyası
MADDE 7- (1) İhalesi yapılacak her iş için idarenin ilgili birimi tarafından bir işlem

dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale do-
kümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale sürecine ilişkin tüm belgeler
bulunur.

(2) İhale onay belgesinde; işin niteliği, cinsi, miktarı, yaklaşık maliyeti, ödenek durumu,
uygulanacak ihale usulü belirtilir. 

(3) İhaleye ilişkin olarak ihale komisyonunun görev ve yetkisi dışında kalan iş ve iş-
lemler ihalenin yapıldığı birim tarafından yerine getirilir.

Yaklaşık maliyet
MADDE 8- (1) Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalesi yapılmadan önce ida-

rece, her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere yaklaşık ma-
liyet belirlenir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale
ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan
diğer kişilere açıklanmaz. 

Parasal limitler
MADDE 9- (1) 19 uncu ve 20 nci maddeler kapsamında uygulanacak parasal limitler,

her yıl Ocak ayında anılan maddelerde belirlenen şekilde Başkanın teklifi üzerine Yürütme
Kurulu tarafından belirlenir. Parasal limitler, gerek duyulması halinde yıl içerisinde yeniden
belirlenebilir. Mal veya hizmet alımı ile yapım işinin niteliklerine ve piyasa koşullarına göre
ihtiyaç duyulması halinde 19 uncu ve 20 nci maddelerde belirtilen parasal limitler, Başkanın
teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından on katına kadar artırılarak uygulanabilir.

(2) Nükleer araştırma ve güç reaktörleri ile radyoaktif atık depolama ve bertaraf tesis-
lerinin tasarlanması, kurulumu ve işletmeden çıkarılması ile ileri teknoloji gerektiren diğer
Ar-Ge projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için parasal limitler,
birinci fıkradaki sınırlamalara tabi olmaksızın Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tara-
fından belirlenir. 

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 10- (1) İhaleye katılacak isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki

ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla 4734
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen belgeler istenebilir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2022 – Sayı : 31949



İhale ve ön yeterlik ilanları
MADDE 11- (1) İhale ilanları; açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ihale tarihinden

en az on gün önce, rekabetçi müzakere usulü ile yapılacak ihalelerde ise ihale tarihinden en az
yedi gün önce,

(2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanları, son
başvuru tarihinden en az yedi gün önce,

Kamu İhale Bülteni ile idarenin resmi internet sitesinde yayımlanır. 
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 12- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde

ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun
tespit edildiği hallerde ihale, saatinden önce iptal edilebilir.

(2) İhalenin iptal edilmesi halinde, iptal nedeni belirtilmek suretiyle, ihalenin iptal edil-
diği, ilan yapılan ihalelerde ilan edilerek, davet yapılan ihalelerde ise tebliğ edilerek duyurulur.
Bu durumda, verilmiş olan tüm teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın istek-
lilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak tale-
binde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Ortak girişimler
MADDE 13- (1) Ortak girişimlerin oluşturulması, hak ve sorumlulukları ile ihaleye

teklif verebilmeleri ve ilgili diğer hususlarda 4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uygulanır.
Alt yükleniciler
MADDE 14- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde, ihale

dokümanında belirtilmesi kaydıyla alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilebilir. Alt yüklenici-
lerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Doğrudan Temin

Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 15- (1) İdarece mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde aşağıdaki

usullerden biri uygulanır:
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Rekabetçi müzakere usulü.
ç) Pazarlık usulü.
Açık ihale usulü
MADDE 16- (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
(2) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, tekliflerin değerlendirilmesini müteakip

ihale komisyonu tarafından geçerli teklif sahibi isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak kay-
dıyla ikinci yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu ihale usulü
ile uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektiren nitelikteki işler yaptırılabilir. Ön yeterliğe katı-
labilme şartı olarak istenilen tüm belgeler 28 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında be-
lirtilen hususlara uygun olarak idareye sunulur.
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(2) Ön yeterlik dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön ye-
terlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli ka-
bul edilmez. Ön yeterlik dokümanında belirtilmek kaydıyla, yeterlikleri tespit edilenler ara-
sından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda aday veya
yeterli bulunan adayların tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(3) Davet edilecek adaylara idarece en az beş gün süre verilerek ihale dokümanı ile bir-
likte ihaleye davet mektubu gönderilerek fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale dokümanında
belirtilmesi kaydıyla; tekliflerin değerlendirilmesini müteakip ihale komisyonu tarafından
geçerli teklif sahibi isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak kaydıyla ikinci yazılı fiyat tek-
lifleri alınır ve ardından ikinci fiyat tekliflerini geçmemek üzere her bir istekli ile fiyat üzerinde
görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(4) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli
sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısının ikiden az ol-
ması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa
hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet
edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Rekabetçi müzakere usulü
MADDE 18- (1) Aşağıda belirtilen hallerde rekabetçi müzakere usulü ile ihale yapıla-

bilir:
a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, belli istekliler arasında

ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterliğe yeterli sayıda adayın başvurmaması veya ihale
sonucunda yeterli sayıda teklif çıkmaması nedeniyle ihalenin sonuçlandırılamaması, 

b) İhale konusu mal veya hizmet alımı ile yapım işinin araştırma ve geliştirme sürecine
ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, 

c) İhale konusu mal veya hizmet alımı ile yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık ol-
ması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

(2) İhale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen
istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi husus-
larda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak
yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler
sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçi-
rilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak ilk fiyat tekliflerini de içerecek
şekilde tekliflerini vermeleri istenir. Tekliflerin değerlendirilmesini müteakip ihale komisyonu
tarafından geçerli teklif sahibi isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak kaydıyla ikinci yazılı
fiyat teklifleri alınır. Ardından ikinci fiyat tekliflerini geçmemek üzere her bir istekli ile fiyat
üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Pazarlık usulü
MADDE 19- (1) Pazarlık usulü, ilan yapılmaksızın idare tarafından davet edilen istek-

lilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usul aşağıda belirtilen hallerde kullanılabilir: 
a) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen

veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlan-
ması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tara-
fından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapıl-
masının zorunlu olması,

b) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması,
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c) TENMAK tarafından gizlilik kararı verilen Ar-Ge projeleri kapsamındaki mal ve
hizmet alımları ile yapım işleri,

ç) TENMAK tarafından gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine karar verilen mal ve
hizmet alımları ile yapım işleri, 

d) Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ben-
dinde belirlenen parasal limitin on katını aşmamak üzere Yürütme Kurulu tarafından belirle-
necek parasal limite kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

(2) İdare tarafından belirlenen en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve ilk
fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Ancak, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerine göre ya-
pılan ihaleler ile zorunlu haller veya işin niteliğinin gerekli kıldığı durumlarda davet edilecek
istekli sayısı üçten az olarak belirlenebilir. Tekliflerin değerlendirilmesini müteakip ihale ko-
misyonu tarafından geçerli teklif sahibi isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak kaydıyla
ikinci yazılı fiyat teklifleri alınır. Ardından ikinci fiyat tekliflerini geçmemek üzere her bir is-
tekli ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Doğrudan temin
MADDE 20- (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar için ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi, 
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin süresi üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

ç) İhtiyaca uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması,
d) İhtiyacın kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarından temin

edilmesi,
e) Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-

dinde büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirlenen parasal limitin
on katını aşmamak üzere Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek parasal limite kadar olan
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan sarf malzeme alımları,

g) Yurt içinden temin edilemeyen veya nitelik ve standartları itibarıyla yurt dışından
temin edilmesi zorunlu olan mal ve hizmet alımları ile bu amaçla alınacak gümrük müşavirliği
hizmetleri. 

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede
belirtilen yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın; birinci fıkranın (a), (b), (c),
(ç) ve (d) bentlerine göre yapılacak alımlarda istekli ile teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme
yapılarak, (e), (f) ve (g) bentlerine göre yapılacak alımlar ile yapım işlerinde ise piyasa fiyat
araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. 

(3) TENMAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında bu maddeye göre
yapılacak alımlar için oluşturulacak satın alma komisyonlarında, proje yöneticisi/yürütücüsü
ile birlikte araştırmacı niteliklerini haiz en az bir proje personeli işin uzmanı olarak görevlen-
dirilir. Ancak proje yöneticisi/yürütücüsü, aynı zamanda projenin harcama yetkilisi ise satın
alma komisyonlarında görev alamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usullerinin Uygulanması

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 21- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi,
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde ise işin

yapılacağı yer,
ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,
d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler ol-

duğu,
e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,
f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avan-

tajı uygulanıp uygulanmayacağı,
g) İhale dokümanının nerede görülebileceği, nasıl temin edilebileceği,
ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
h) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,
ı) Teklif ve sözleşme türü,
i) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek

tutarda geçici teminat verileceği,
j) Tekliflerin geçerlilik süresi,
k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 22- (1) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer veri-

lemez. Ön yeterlik ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi,
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde ise işin

yapılacağı yer,
ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,
d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,
e) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,
f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avan-

tajı uygulanıp uygulanmayacağı,
g) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği, nasıl temin edilebileceği,
ğ) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati,
h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
İhale ve ön yeterlik ilanının uygun olmaması
MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersiz-

dir. Bu durumda, ilan ilgili hükümlere uygun bir şekilde yenilenmedikçe veya hatalı hususlar
için düzeltme ilanı yapılmadıkça ihale ve ön yeterlik yapılamaz. Düzeltme ilanının ihale veya
son başvuru tarihine en az bir iş günü kala yapılması zorunludur. Düzeltme ilanı ile yapılan
değişiklikler nedeniyle teklif veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyul-
ması halinde, ihale veya ön yeterlik değerlendirme tarihi bir defaya mahsus olmak üzere aynı
ilan ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. Düzeltme ilanı yapılması halinde, teklifini veya baş-
vurusunu bu ilandan önce vermiş olan isteklilere veya adaylara tekliflerini/başvurularını geri
çekerek yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı sağlanır.
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İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ile idari şartnamede yer alması zorunlu
hususlar

MADDE 24- (1) İhale dokümanında, idari şartnameler ile teknik şartnameler ve söz-
leşme tasarısı ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda
aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İdari şartnamede, ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
b) İdarenin adı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi,
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,
ç) İsteklilere talimatlar,
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
f) Tekliflerin geçerlilik süresi,
g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına

veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif
teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği,

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dâhil
olacağı,

h) Bu Yönetmelikte belirtilen tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uy-
gulanması gereken hususlar,

ı) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına
kadar uygulanması gereken hususlar,

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avan-
tajı uygulanıp uygulanmayacağı,

j) Teklif ve sözleşme türü,
k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,
l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,
m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,
n) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi ile işin yapılma yeri, teslim şartları ve

gecikmesi halinde uygulanacak cezalar,
o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek

iş artışı ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,
p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ve ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği,
r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna

ilişkin şartlar,
s) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
ş) Anlaşmazlıkların çözümü.
Teknik şartnamelerin hazırlanması
MADDE 25- (1) Yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler; TENMAK

tarafından yürütülen Ar-Ge projelerinde TENMAK’ın proje yöneticisi/yürütücüsü birimleri ta-
rafından, TENMAK tarafından desteklenen Ar-Ge projelerinde ise proje yöneticisi/yürütücüsü
ile araştırmacı niteliklerini haiz en az bir proje personeli tarafından hazırlanır. Ancak işin özel-
liğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler
bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir. 
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(2) Teknik şartnamelerde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
teknik özelliklerine, kriterlerine ve tanımlamalarına yer verilir, varsa ulusal ve/veya uluslararası
teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. 

(3) Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün be-
lirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin
belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla
marka veya model belirtilebilir.

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi
MADDE 26- (1) Ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, ilanda veya da-

vet yazısında belirtilmesi halinde ön yeterlik veya ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece
tespit edilir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 27- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik

yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunlu-
luklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan
olunur.

(2) İlan veya davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştiril-
mesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi
veya eksikliklerin istekliler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale veya ön yeterlik
dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale veya ön yeterlik
dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme veya başvuru yapma gü-
nünden en az bir iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön
yeterlik dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle
tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya ön yeterlik de-
ğerlendirme tarihi bir defaya mahsus olmak üzere zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenebilir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini veya başvurusunu bu düzenlemeden önce vermiş
olan isteklilere veya adaylara tekliflerini/başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya
başvuru yapma imkânı sağlanır.

(3) İstekliler veya adaylar tekliflerini/başvurularını hazırlarken ihale veya ön yeterlik do-
kümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale veya ön yeterlik değer-
lendirme tarihinden üç iş günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin
idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik
dokümanı alan bütün isteklilere veya adaylara ihale veya ön yeterlik değerlendirme tarihinden
önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli/aday
belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 28- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
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teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine
dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu
saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü
olarak posta ile de gönderilebilir. Bu şekilde gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış za-
manı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alı-
namaz ve değiştirilemez. 

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 29- (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ve-

rilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tu-
tanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu
teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 28 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan
zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır
bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların
usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici te-
minatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca
imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere
oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 30- (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, kar-

şılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili istekli-
lerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde
teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan
tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. 

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mek-
tubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklifle-
rinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte
olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede is-
teklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri
tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(3) İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine
ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen istek-
lilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme
dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler
MADDE 31- (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tek-

liflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit
eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli
olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; 
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a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım

işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, 
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(2) Aşırı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirilmesine ilişkin kriterler, birinci fıkraya
uygun olarak ihale dokümanında belirtilir. Söz konusu kriterlerin belirlenmesinde, Kamu İhale
Kurumu tarafından belirlenen yönteme göre tespit edilen sınır değerler ve sorgulama kriterleri
esas alınabilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 32- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihti-

yaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü
kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat
MADDE 33- (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.
(2) İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde geçici

teminat alınmayabilir.
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 34- (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri

reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün is-
teklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlü-
lük altına girmez. 

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 35- (1) 30 uncu ve 31 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda

ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. İhale komisyonu,
varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyi belirleyebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte
işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal
değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) 50 nci maddeye göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağla-
nacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en
avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. Karar-
larda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi is-
tekli üzerine hangi gerekçelerle bırakıldığı, ihale yapılmamış ise gerekçeleri belirtilir. İhale
yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde kesinleşir, iptal edilmesi ha-
linde ise hükümsüz olur.
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(6) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde
kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere ka-
tılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi karara eklemek zorundadır.
Her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
MADDE 36- (1) Kesinleşen ihale kararı, kesinleştiği günü izleyen en geç üç iş günü

içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere bütün isteklilere bildirilir. Bu kararın bildi-
riminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(2) İhalenin iptal edilmesi durumunda bütün isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle
bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet
MADDE 37- (1) 36 ncı maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması

gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek su-
retiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on gün ilave
edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan
yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(2) 38 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan
danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin bi-
rinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

Kesin teminat
MADDE 38- (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 

(2) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde söz-
leşme yapılmadan önce kesin teminat alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten
% 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 39- (1) İhale üzerinde kalan istekli 37 nci ve 38 inci maddelere göre kesin te-

minatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici
teminat iade edilir. 

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare,
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla,
bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 37 nci maddede belirtilen on günlük sü-
renin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye
37 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. 

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 40- (1) İdare, 37 nci ve 39 uncu maddelerde yazılı süre içinde sözleşme ya-

pılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü
yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün
içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri istemeye hak kazanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelerle İlgili Esaslar

Sözleşme ilkeleri ve sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihale edilen işler sözleşmeye bağlanır.

Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin
ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
Düzenlenen sözleşmelerde, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu-
nun 7 nci maddesinde yer alan hususlardan ilgili olanlar belirtilir. 

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sözleşmede
belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenle-
nemez.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmelerin tarafları, sözleşme hükümlerinin
uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hüküm-
lerinde bu ilkeye aykırı maddelere yer verilemez.

(4) 20 nci maddeye göre doğrudan temin usulüyle alımı yapılacak malın teslimi veya
hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, sözleşme yapılması zo-
runludur.

(5) Bu Yönetmeliğe göre yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde
teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin temi-
nat alınması zorunlu değildir.

İş artışı, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
MADDE 42- (1) İdare tarafından gerek görülmesi halinde, sözleşmeye esas işin tanımı

içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik
olarak mümkün olmaması şartıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde
sözleşme bedelinin % 20’sine, mal ve hizmet alımları ile birim fiyat teklif almak suretiyle ihale
edilen yapım işlerinde ise sözleşme bedelinin % 30’una kadar iş artışı yapılabilir. İş artışı ya-
pılması durumunda, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için işin süresi uza-
tılır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde iş artışına gidilmesine rağmen işin tamam-
lanamayacağının anlaşılması durumunda, iş artışı yapılmaksızın sözleşme genel hükümlere
göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun
olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin % 70’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde,
yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve
yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 70’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı
işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Mücbir sebepler
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmelerin uygulanmasında mücbir

sebep olarak kabul edilebilecek haller şunlardır:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
d) Gerektiğinde TENMAK tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
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(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare
tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yük-
leniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulun-
ması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye ya-
zılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili mercilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi
zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işle-

rinin denetim, muayene ve kabul işlemleri 4735 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

(2) TENMAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında bu Yönetmeliğe göre
yapılacak alımlar için birinci fıkra hükmüne göre oluşturulacak muayene ve kabul komisyon-
larında, proje yöneticisi/yürütücüsü ile birlikte araştırmacı niteliklerini haiz en az bir proje per-
soneli işin uzmanı olarak görevlendirilir. Ancak proje yöneticisi/yürütücüsü, aynı zamanda pro-
jenin harcama yetkilisi ise muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz.

Fiyat farkı verilebilmesi
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmelerde 4735 sayılı Kanunun

8 inci ve anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan ilgili düzenlemelere göre fiyat farkı veri-
lebilir.

Ek kesin teminat
MADDE 46- (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülen sözleşmelerde fiyat farkı olarak öde-

necek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının % 6’sı
oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı ola-
rak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak su-
retiyle de karşılanabilir.

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işle-

rinde taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra
alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların geri verilmesinde 4735 sayılı Kanunun
13 üncü maddesi hükmü uygulanır.

Sözleşmenin devri, feshi ve tasfiyesi
MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmelerin devri, feshi ve tasfiyesi

ile ilgili hususlarda 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Teminat olarak kabul edilecek değerler ve teminat mektupları
MADDE 49- (1) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler ve teminat

mektuplarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Yerli isteklilerle ilgili düzenlemeler
MADDE 50- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, ihalelere sadece yerli is-

teklilerin katılması ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanması hususlarında 4734 sayılı
Kanunun 63 üncü maddesi hükmü esas alınarak ihale dokümanında düzenleme yapılır. Bu kap-
samda yerli istekliler lehine % 25 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
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Avans verilmesi
MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işle-

rinde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla yükleniciye 4734 sayılı Kanunun 34 üncü mad-
desinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler karşılığında avans verilebilir. 

Standart ihale dokümanları
MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işle-

rinde kullanılacak tip şartname ve sözleşmeler ile standart formlar TENMAK tarafından dü-
zenlenebilir.

Şikâyet başvuruları 
MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik kapsamında idare tarafından gerçekleştirilen eylem

ve işlemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel
olduğunu iddia eden aday veya istekliler, sözleşme imzalanmadan önce ve söz konusu eylem
veya işlemin farkına vardığı veya varmış olması gerektiği tarihi izleyen beş gün içerisinde ida-
reye yazılı şikâyet başvurusunda bulunabilir.

(2) İdare, şikâyet başvurusunu izleyen on iş günü içinde başvuru hakkında gerekli in-
celemeyi yapmak suretiyle gerekçeli olarak; 

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderileme-
yecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin ke-
sintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması veya şikâyete konu eylem
ve işlemlerde hukuka aykırılık tespit edilmemesi hallerinde başvurunun reddine,

karar verir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen üç iş günü
içinde bildirilir.

(3) Şikâyet başvurusu ile ilgili nihai karar alınmadan sözleşme imzalanamaz veya söz-
leşme imzalanmasını gerektirmeyen durumlarda işe başlama bildirimi yapılamaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kurumuna
itirazen şikâyet başvurusu yapılamaz.

İhale dışı bırakılacaklar ve ihaleye katılamayacaklar ile yasak fiil ve davranışlar
MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihale dışı bırakılacaklar, ihaleye katıla-

mayacaklar ile ihale ve sözleşme aşamasındaki yasak fiil ve davranışlar ile ilgili hususlarda
4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Ceza ve yasaklama
MADDE 55- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ait ceza ve ihaleden yasaklama ile

ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşma
MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler
esas alınarak dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşma usullerine göre ger-
çekleştirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kanun ile

4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve sözleşmenin feshi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/4/2022 tarihinden önce, 15/3/2005 tarihli ve 2005/8630 sa-

yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından
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4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihale-
lere ilişkin Esaslar ile 6/8/2008 tarihli ve 2008/14037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun
3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara göre alımı ya-
pılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam
eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası
üzerinden yapılan sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar
için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine
göre hesaplanan fiyat farkı tutarı bu maddeye göre artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı
hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin
bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de bu maddeye göre
fiyat farkı hesaplanabilir.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar
için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakıl-
maksızın bu maddeye göre ek fiyat farkı hesaplanabilir.

(2) 1/1/2022 tarihinden önce birinci fıkrada belirtilen Esaslara göre ihale edilen mal ve
hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden, 15/4/2022 tarihi itiba-
rıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olanlar, yük-
lenicinin başvurusu halinde bu maddeye göre feshedilip tasfiye edilebilir.

(3) Bu madde kapsamında artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı hesaplanması ile sözleş-
menin feshi işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uygulanır.

Yürürlük
MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araş-

tırma Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/1/1992 tarihli ve 21127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin
39 uncu maddesinin (a) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Müfettişliğe, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca ata-
nanlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör
unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu
yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sü-
relerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İş-

letmesi Genel Müdürü yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri

GENELGE
2022/14

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 412)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji

kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine
veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynak-

larına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile ve-
rilecek kullanma izinlerine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi, 1 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesi,
19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi
Hakkında Yönetmelik ile 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bağlantı anlaşması: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hü-

kümleri uyarınca lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirecek yatırımcı ile ilgili şebeke işletmecisi
arasında imzalanan anlaşmayı,

b) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim
Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından düzenlenen ve kurulması
planlanan lisanssız üretim tesisine ilişkin koşulları içeren belgeyi,

c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını (Millî Emlak Genel
Müdürlüğü),

ç) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin veya dağıtım lisansı sahibi OSB’nin lisan-
sında tanımlanan bölgeyi,

d) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerleri,

e) İdare: İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dairesi
başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak
şefliğini,

f) İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya
mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz
veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,

g) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,
ğ) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kişiler

lehine İdarece verilen izni,
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h) Ön izin: İrtifak hakkı tesis edilmeden veya kullanma izni verilmeden önce; tescil,
ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi
ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi
için İdarece verilen izni,

ı) Sözleşme: İdare ile yatırımcı arasında düzenlenen ve imzalanan anlaşmayı,
i) Şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım lisansı

sahibi tüzel kişiyi,
j) Uygulama projesi: Taşınmazın üzerinde yapılacak olan yapı veya tesislerin inşaatına

esas olacak ayrıntıda düzenlenen, yatırım aşamalarını ve termin planını da içeren, inşa edilecek
bölümlerin biçimlerinin ve boyutlarının uygulamaya esas teşkil edecek şekilde açık ve kesin
olarak belirtildiği projeyi,

k) Yatırımcı: Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapacak kamu ku-
rum ve kuruluşu ile gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle enerji
kaynaklarını,

m) Yönetmelik: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Başvuruda bulunabilecekler
MADDE 5- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi ya-

pılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kul-
lanma izni verilmesi amacıyla;

a) Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,
b) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
c) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
ç) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler,
başvuruda bulunabilir.
(2) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen

veya adına kullanma izni verilen yatırımcılar, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni ve-
rilen Hazine taşınmazının bir kısmında lisanssız elektrik üretimi faaliyetleri gerçekleştirmek
amacıyla başvuruda bulunabilirler.

(3) Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında baş-
vuruda bulunamazlar.

(4) Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi ha-
linde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı
görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir.

İrtifak hakkı veya kullanma izni verilebilecek alanlar
MADDE 6- (1) Hazine taşınmazları üzerinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde;
a) Büyük Ova Koruma Alanı dışında 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi

ve kurumlara,
b) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece;
1) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişilere,
2) Maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahiplerine,
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3) Tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf
sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ve tesisin işletilmesinden sorumlu gerçek veya
tüzel kişiliğine ait olması şartıyla, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre “belediye atıkları” olarak sınıflandırılan atıklar ile kamu
kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamur-
larının kullanılacağı tesisler için kamu kurum ve kuruluşlarına,

irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.
Üretim miktarı
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ kapsamında yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik

üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine
göre belirlenir.

Taşınmazların belirlenmesi
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni

verilecek Hazine taşınmazları Bakanlıkça resen veya yatırımcıların talebi üzerine belirlenir.
(2) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir

MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.
Bakanlığa gönderilecek bilgi ve belgeler
MADDE 9- (1) Yatırımcılar tarafından İdareye yapılan başvurulara veya Bakanlıkça

resen belirlenen Hazine taşınmazlarına ilişkin;
a) 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel

Tebliği (Sıra No: 324)’nde belirtilen bilgi ve belgeler,
b) Tahmin edilen bedel tespit raporları,
c) İl tarım ve orman müdürlüğünün Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kap-

samındaki görüşü,
ç) Başvuru aşamasında alınan bilgi ve belgeler,
İdarece Bakanlığa iletilir.
İhale bedeli ve usulü
MADDE 10- (1) İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde

ihaleye katılacaklar ihale öncesi Kanun ve Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik

veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi,
b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gös-

teren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı,
İdareye teslim ederler.
(2) Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edi-

lecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin
yüzde biridir.

(3) İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihale işlemleri, Kanunun
17 nci maddesinde belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle, yine Kanunun 51 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüyle yapılır.

(4) Ancak;
a) Kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan elektrik

enerjisinin temini amacıyla;
1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine,
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2) Yurt içi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sa-
nayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Başkanlığınca bildirilen yatırımcılara,

3) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararnamenin 54 üncü maddesi kapsamındaki kuruluşlara,

4) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında
Cumhurbaşkanı Kararı ile desteklenen yatırımlar için yatırımcılara,

5) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Ka-
nunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ve
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Cumhur-
başkanı Kararı ile kurulan endüstri bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerine,

6) Kamu yararına çalışan derneklere ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara,
b) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” ola-
rak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ait olması
şartıyla; Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre “belediye atıkları” olarak sınıflandırılan atıklar ile
kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma
çamurlarının kullanılacağı lisanssız elektrik üretim faaliyeti gerçekleştirecek tesisler için kamu
kurum ve kuruluşlarına,

c) Maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahibine,
ç) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen

veya adına kullanma izni verilen yatırımcılara,
Kanunun 17 nci maddesine göre ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edile-

bilir veya kullanma izni verilebilir.
Ön izin verilmesi
MADDE 11- (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni

ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Yönetmelik eki Ön İzin
Sözleşmesi (Ek-12) düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.

(2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağ-
lantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. İdarece, bağlantı
aşamasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek
ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir.
Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında belirlenen taşınmaza ilişkin aşağıda belirtilen iş ve işlemler
yatırımcı tarafından ön izin süresi içerisinde gerçekleştirilir:

a) Taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması.
b) Taşınmazın imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ile ilgili idarelerce onaylanması.
c) Uygulama projelerinin hazırlanması ve 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği esaslarına göre projelerin
onaylanması.

ç) Tesisin kurulacağı taşınmazlarla ilgili olarak Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nununun 13 üncü ve 14 üncü maddeleri gereğince ilgili idarelerden gerekli izinlerin alınması.

d) Üretim tesisinin yeri hakkında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünden
ÇED ile ilgili uygunluk yazısının alınması.

e) Elektrik üretim tesisinin dağıtım veya iletim sistemine bağlantısını teminen Hazine
taşınmazının bulunduğu bölgede görevli elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşmasının ya-
pılması.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2022 – Sayı : 31949



f) İlgili mevzuat uyarınca alınması gereken diğer izin ve ruhsatların alınması.
g) Taşınmazın bulunduğu yere ilişkin ilgili şebeke işletmecisinden bağlantı anlaşmasına

çağrı mektubunun alınması.
(4) Ön izin süresi gerekli hâllerde bedeli karşılığında uzatılabilir. Ancak, ön izin süre-

sinin toplamı dört yılı geçemez. Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için
yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu
şekilde belirlenen ön izin bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Yönet-
meliğin 14 üncü maddesi uyarınca arttırılması sonucunda oluşacak bedel üzerinden hesaplanır.
Fiili kullanım olması halinde bu alana isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı veya kullanma
izni ihale bedelidir.

İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi
MADDE 12- (1) Ön izin verilen yatırımcılar tarafından; ön izin döneminde 11 inci

maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön izne konu Hazine taşınmazları
üzerinde yatırımcılar tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni veril-
mesinin talep edilmesi halinde, Bakanlıktan izin alınmaksızın ilgili valilikçe (çevre, şehircilik
ve iklim değişikliği il müdürlüğü) Yönetmelik eki İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazı-
lacak Hükümler (Ek-14) veya Kullanma İzni Sözleşmesi (Ek-16) düzenlenmesi suretiyle yirmi
dokuz (29) yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilir veya kul-
lanma izni verilir.

(2) Hidroelektrik enerjisine dayalı üretim tesisleri ile ilgili projeler için irtifak hakkı
tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek Hazine taşınmazlarının yüzölçümü belirle-
nirken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun
görülen yerleşim yeri projesinde belirlenen alanlar; jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisleri
ile ilgili projeler için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek Hazine
taşınmazlarının yüzölçümü belirlenirken ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun
görülen yerleşim yeri projesinde belirlenen alanlar esas alınır.

İnşaat süreleri
MADDE 13- (1) Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim

tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde
düzenlenen ilgili inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Lisanssız elektrik üretim tesislerinin kabulleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
veya yetkilendirdiği kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılır.

İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde lisanssız
elektrik üretimi

MADDE 14- (1) Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla yatırımcılar lehine
irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazlarının bir kısmı üzerinde
hak lehtarları tarafından lisanssız elektrik üretimi yapılmasının istenilmesi halinde;

a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü ile kurulu gücünü belirtir dilekçe,
b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gös-

teren ilgili şebeke işletmecisinden alınacak yazı,
c) Mevcut irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazları üze-

rinde lisanssız elektrik üretimi yapılması talep edilen alanın işaretlendiği koordinatlı kroki,
ile birlikte Hazine taşınmazının bulunduğu İdareye başvurulur.
(2) Valilikler (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) tarafından 9 uncu

maddede belirtilen bilgi ve belgeler, İdarenin görüşü de eklenmek suretiyle Bakanlığa gönde-
rilir. Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında kalan alanlara ilişkin tahmin edilen
bedel tespit raporu gönderilmez.
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(3) Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda bu talebin uygun
bulunması halinde lisanssız elektrik üretiminin;

a) İmar planı ve/veya proje revizyonu gerektirmeyen; onaylı imar planı ve uygulama
projesi kapsamındaki yapı ve tesisler ile açık otoparkların üstünde (çatı ve benzeri) ve/veya
cephelerinde yapılması durumunda; ilgili idarelerin de görüşleri alınmak suretiyle, mevcut ir-
tifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmaksızın ve sözleşme değişikliği ya-
pılmaksızın işlem tesis edilmesi hususu ilgili valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il
müdürlüğü) bildirilir.

b) Mevcut irtifak hakkı veya kullanma iznine esas onaylı uygulama projesi dahilinde
ve imar mevzuatına göre yapılaşmaya müsait boş alanlarda yapılması durumunda; mevcut ir-
tifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmak ve sözleşme değişikliği yapılmak
suretiyle işlem tesis edilmesi hususu ilgili valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il mü-
dürlüğü) bildirilir. Bu durumda;

1) Valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) hak lehtarına, 11 inci
maddede belirtilen işlemlerin yapılması ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izin-
lerin alınması amacıyla bir yıla kadar süre verilir ve gerekli hallerde bu süre toplamı iki yılı
geçmemek üzere valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) uzatılabilir.

2) Belirtilen işlemlerin süresi içerisinde tamamlanmasından sonra, hak lehtarı tarafından
valiliğe (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) başvurulur.

3) Valilik (çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü) tarafından, belirtilen iş-
lemlerin yapıldığının ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alındığının tespit
edilmesi halinde; mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmak ve söz-
leşme değişikliği yapılmak suretiyle gerekli işlemler valilikçe (çevre, şehircilik ve iklim deği-
şikliği il müdürlüğü) yürütülür.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamında kalan alanlarda, mevcut irtifak hakkı veya
kullanma izni bedeline ilave olarak hak lehtarlarına izin verilen kısmın irtifak hakkı veya kul-
lanma izni bedeli; bu kısmın yüzölçümünün, taşınmazın cari yıl irtifak hakkı veya kullanma
izni metre kare birim bedelinin yarısıyla çarpılması suretiyle bulunacak bedeldir. Mevcut irtifak
hakkı veya kullanma izninin bedelsiz olması durumunda ise hak lehtarlarına izin verilen kısmın
irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli; bu kısmın yüzölçümünün, taşınmazın rayiç bedelinin
yüzde biri ile çarpılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak bu kısımlar üzerinde yapılan li-
sanssız elektrik üretimi faaliyetinden Hazinece ayrıca hasılat payı alınmaz.

Maden veya jeotermal işletme ruhsatı alanlarına isabet eden Hazine taşınmazlarına
ilişkin işlemler

MADDE 15- (1) Yetkili kurumlarca verilmiş maden veya jeotermal işletme ruhsatı da-
hilinde kalan Hazine taşınmazlarının yapılaşma bulunmayan kısımlarında ruhsat sahibi tara-
fından lisanssız elektrik üretimi yapılmasının talep edilmesi halinde;

a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü ile kurulu gücünü belirtir dilekçe,
b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gös-

teren ilgili şebeke işletmecisinden alınacak yazı,
c) Lisanssız elektrik üretimi yapılması talep edilen alanın işaretlendiği koordinatlı kroki, 
ile birlikte Hazine taşınmazının bulunduğu İdareye başvurur. İdare tarafından 9 uncu

maddede belirtilen bilgi ve belgeler Bakanlığa iletilir.
(2) Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda bu talebin uygun

bulunması halinde, ilgisine göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ya da Enerji İşleri
Genel Müdürlüğünün uygun görüşleri de alınmak suretiyle, işletme ruhsatı sahibine ruhsat sü-
resiyle sınırlı olmak kaydıyla 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca irtifak
hakkı veya kullanma izni ihalesi yapılır.
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Sözleşmenin sona ermesi ve feshi

MADDE 16- (1) İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesi, sözleşme süresinin bitimi

ile sona erer.

(2) Sözleşme;

a) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması,

b) Taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması,

c) Adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edil-

mesi,

ç) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun, ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği

tarihten itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilmemesi,

d) Bağlantı anlaşmasının iptal edilmesi,

hâlinde İdarece feshedilir. Bu durumda, izin sahibinden veya hak lehtarından cari yıl

kullanma izni veya irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmi beşi tutarında tazminat alınır ve ayrıca,

alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

(3) Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, Hazine taşınmazı üzerindeki

tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye in-

tikal eder ve bundan dolayı lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen

tarafından ya da üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Sözleşmenin sona

ermesi ya da feshi halinde ilgili şebeke işletmecisi ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna

bildirimde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazine Taşınmazlarının

İdaresi Hakkında Yönetmelik, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 18- (1) 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli

Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362) yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut başvurular ve devam eden işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine taşınmaz-

ları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla;

a) Tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izinlerine ilişkin olarak hak lehtarınca

talep edilmesi halinde sözleşme hükümleri bu Tebliğe uyarlanır.

b) Yatırımcılar tarafından irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesine

ilişkin yapılan başvurular geçerli kabul edilerek Bakanlıktan yeni bir yazı beklenilmeksizin bu

Tebliğde belirtilen şekilde işlemlere devam edilir.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: 
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN 
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 

2022/3 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI 
HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri
MADDE 1- (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı,

Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan
müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuru-
luşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları
MADDE 2- (1) 1/7/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme bel-

geleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
a) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini

muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 179.641,295 ile çar-
pılacaktır.

b) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik kar-
neleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 149.368,411 ile çarpılacaktır.

c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebil-
mesi için 1/7/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uy-
gulanacaktır:

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3- (1) 6/7/2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Te-

sis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin
2022/2 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/19)

MADDE 1- 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numa-

ralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

2020/20)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“8) Bucak Denizinde (36° 12' 20.27'' N - 29° 36' 6.66'' E) ve (36° 11' 49.06'' N - 29° 36'

12.85'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6-8),”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve

(3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendinde yer alan

“çevirme” ibaresi “gırgır” olarak değiştirilmiştir.

“1) Bozburun ve Söğüt koylarını birleştiren (36° 40'  29.45'' N - 28° 2' 25.76'' E), (36°

37' 58.3'' N - 28° 5' 6.43'' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan

alanda (Harita-10-1),

2) Selimiye Koyunda (36° 43' 6.71'' N - 28° 6' 46.66'' E) ile (36° 43' 5.45'' N - 28° 5'

7.15'' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda (Harita-10-2),

3) Hisarönü Körfezinde (36° 47' 41.14'' N - 28° 5' 30.88'' E) ile (36° 46' 29.5'' N - 28° 6'

47.74'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(9) Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağların

ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların kullanımına ilişkin düzenlemeler aşağıda

belirtilmiştir:

a) İstanbul Boğazı ile Karadeniz ve Marmara Denizi’nde 34 mm’den, Çanakkale Boğazı

ile Ege Denizi ve Akdeniz’de 64 mm’den daha küçük göz açıklığına sahip monofilament (tek

kat) misina ağların ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların kullanılması yasaktır.

b) 500 metreden daha uzun monofilament (tek kat) misina ağların ve multimonofila-

ment (çoklu tek kat) misina ağların balıkçı gemilerinde bulundurulması ve kullanılması yasak-

tır.

c) Monofilament (tek kat) misina ağları ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina

ağları ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlü-

ğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.
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ç) Monofilament (tek kat) misina ağları ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina

ağları ile yasadışı avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerinin Ek-2’de yer alan avcılık

“İzin Belgesi” iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu yıl boyunca yeni izin belgesi dü-

zenlenmez.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinde yer alan çizelgeye aşağıdaki satırlar ek-

lenmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin başlığı “Deniz salyangozu,  deniz patlı-

canı ve denizkestanesi avcılığı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“(3) Denizkestanesi avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Denizkestanesi avcılığı yalnızca dalma yöntemi ile yapılır.

b) Denizkestanesi avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin

verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.

c) İzin almış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetleri esnasında denizkestanesi dışında

su ürünleri bulundurulamaz.

ç) İzin almış balıkçı gemilerinde su altı tüfeği ve zıpkın bulundurulamaz.

d) Gün batımı ile gün doğumu arasında denizkestanesi avcılığı yasaktır.

e) Denizkestanesi avcılığının uygulama yöntemi, takibi, kullanılacak belgeler, avlanılan

ürünlerin karaya çıkarılması ve nakli, izlenmesi, günlük avlanılabilecek miktarı, zaman ve alan

ile denizkestanesinin yasadışı avcılığının önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik

usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

f) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak denizkestanesi avcılığı faaliye-

tinde bulunan balıkçı gemilerinin Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi” iptal edilir. İptal edilen

iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

g) Denizkestanesi avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için il/ilçe müdürlüklerinden

Ek-6’da yer alan Nakil/Menşe Belgesinin alınması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) Sülük istihsali yapılacak alanlar, uygulama yöntemi, zaman yasağı, takibi, kulla-

nılacak belgeler, istihsali yapılacak alt türler, ürünlerin nakli, izlenmesi, miktarı ile sülüğün

yasadışı istihsalinin önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar Ba-

kanlıkça belirlenir.”
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MADDE 7- Aynı Tebliğin 48 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(16) Yetiştiricilik tesislerinin sınırlarına 100 metreden daha yakın mesafede her türlü

su ürünleri avcılığı yasaktır.”

“(32) Üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlarca alınan ve Ülkemizi de bağlayıcılığı

bulunan kararlar Bakanlıkça ilan edilir ve uygulamaya konulur.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Haritalar” bölümündeki “Harita-6” ve “Ha-

rita-10” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/20)

MADDE 1- 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/2 Numa-

ralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

2020/21)’in 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan

kafeslere” ibaresi “Deniz, göl, gölet ve baraj göllerindeki yetiştiricilik tesisleri sınırlarına” ola-

rak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki

alt bent eklenmiş; aynı fıkranın (g) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldı-

rılmış, (5) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki

alt bent eklenmiş; aynı fıkranın (ö) ve (p) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşa-

ğıdaki bent eklenmiştir.

“6) Bucak Denizinde (36° 12' 20.27'' N - 29° 36' 6.66'' E) ve (36° 11' 49.06'' N - 29° 36'

12.85'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda 1 Kasım 2022 tari-

hinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-5-6),”

“5) Selimiye Koyunda (36° 43' 6.71'' N - 28° 6' 46.66'' E) ile (36° 43' 5.45'' N - 28° 5'

7.15'' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda 1 Kasım 2022 ta-

rihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-9-5),”

“7) Hisarönü Körfezinde (36° 47' 41.14'' N - 28° 5' 30.88'' E) ile (36° 46' 29.5'' N - 28° 6'

47.74'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alanda 1 Kasım 2022 ta-

rihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-9-7),”

“8) Bozburun ve Söğüt koylarını birleştiren (36° 40'  29.45'' N - 28° 2' 25.76'' E), (36°

37' 58.3'' N - 28° 5' 6.43'' E)  koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan

alanda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar

hariç (Harita-9-8),”

“r) Muğla İli Güllük Dalyanı dalyan kuzuluklarından itibaren deniz yönünde 500 met-

relik mesafe içerisinde,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Haritalar” bölümündeki “Harita-5” ve “Ha-

rita-9” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10761 

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

 
 10759 

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

 
 10766 
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İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10765 

—— • —— 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10764 

—— • —— 
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10763 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10760 

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

 
 10762 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, 2022/2023 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye hizmet alımı 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası :  2022/909470 
1-İdarenin  
a) adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri Mah. 
  Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 Merkez/BURDUR 
b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 
2-İhale konusu Hizmetin  
a) Adı : 2022/2023 Kampanya dönemi karayolu pancar nakliye 

hizmeti 
b) Niteliği ve miktarı : Tahmini 22.000 ton pancarın karayolu ile aşağıda adları 

yazılı kantarlardan kampanya süresince (tahmini 90 gün) 
Fabrikamıza taşınması 

 
Pancarın Tesellüm 

Bölge Adı 

Yükleme 
Yapılacak. 
Kantar Adı 

 
Sevk Edilecek 
Fabrika Adı 

Nakliyeci Tarafından 
Taşınacak Pancar 

Ton 
DİNAR Dinar Burdur 3.500 

 Akgün Burdur 3.000 
 Alpaslan Burdur 7.000 
 Beylerli Burdur 4.000 
 Yeşilhüyük Burdur 4.500 

T O P L A M   22.000 
3-İhale Konusu Hizmetin Yeri : Yukarıda adları yazılı pancar kantarları 

ile Fabrikamız arası 
4-İhale dokümanın görülmesi ve temini : 
a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL.200,00  
5-İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği     
b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son  teklif verme) tarihi : 22/09/2022 Perşembe  
d) İhale (son  teklif verme) saati : 14:30 
6-Teklifler 22/09/2022 Perşembe Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (22/09/2022 Perşembe Günü Saat 14:30) yeniden teklif alınması (açık eksiltme 
ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir. 
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7-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 10719/1-1 
—— • —— 

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "GENERATÖR FABRİKASI KURULUMU 
KAPSAMINDA, NİZAMİYE KULÜBESİ, BAĞLANTI YOLU VE BARİYER KAPISININ 

MONTAJ DAHİL TEMİNİ İŞİ" İHALESİ YAPILACAKTIR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den: 
1. İKN NO: 2022/923967 
2. Temsan Genel Müdürlüğü "Generatör Fabrikası Kurulumu Kapsamında, Nizamiye 

Kulübesi, Bağlantı Yolu Ve Bariyer Kapısının Montaj Dahil Temini İşi" İhalesi yapılacaktır.  
3. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 15 Eylül 2022 Perşembe günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste 
bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 3g/ 
Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 10846/1-1 
—— • —— 

İPTAL İLANI 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
03.09.2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Mülkiyeti veya Tasarrufundaki Alanlarda Bulunan Reklam Alanlarının Kiraya 
Verilmesi’ ihalesi idari ve teknik şartnamelerde bazı değişiklere ihtiyaç duyulması sebebi ile iptal 
edilmiştir. 

Konusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi Mülkiyeti veya Tasarrufundaki Alanlarda 
Bulunan Reklam Alanlarının Kiraya Verilmesi 

 10886/1-1 
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PANCAR KUYRUĞU VE KIRINTILARI SATILACAKTIR 
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-Fabrikamız sahasında oluşan ± 20 Toleranslı 18.000 ton pancar kuyruğu ve kırıntıları 

satılacaktır. 
2-İhale 20.09.2022 Salı günü, Saat 14:30’te 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. 

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-Alıcı, her 6.000 ton Pancar Kuyruğu ve kırıntılarının,  bedelinin tamamını fabrikamızın 
hesabı bulunan banka şubelerinden birine peşin olarak yatıracaktır. Günlük teslim edilen ürünün 
toplamı kadar tek seferde fatura tanzim edilecek olup, ürünün fabrikadan çekilmesi araç bazında 
ilgili firmanın düzenlediği sevk irsaliyesi ve nakliyecinin düzenlediği taşıma irsaliyesine kayden 
ürün kuyruk kantarında tartıldıktan sonra kapı kağıdı düzenlenip aracın çıkışı yapılacaktır. Birinci 
parti 6.000 ton pancar kuyruğu ve kırıntısının teslimi bittikten sonra ikinci ve devam edecek olan 
6.000 ton partilerin bedellerini her seferinde peşin olarak yatırdıktan sonra teslimatları yukardaki 
esaslara göre yapılacaktır. 

Her 6.000 ton pancar kuyruğu bedeli bir önceki 6.000 ton pancar kuyruğunun teslimi sona 
erdikten sonra 2 gün içinde hesaplarımıza peşin yatırılacaktır. 

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 30 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 TL. 
300,00 (Y.ÜçyüzTürkLirası)  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. 
 10898/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1. İHALENİN KONUSU: 

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda mahalle, ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 

belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

Mahalle   Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu 
Rayiç 

Bedeli 
Muhammen Bedel Geçici Teminat 

Beştepe   9676 1 2.145,00 m² 
Konut (E:1.50 

Yençok: 8 Kat) 
4.300,00 TL 9.223.500,00 TL 277.000,00 TL 

Beştepe   9676 2 2.000,00 m² 
Konut (E:1.50 

Yençok: 8 Kat) 
4.300,00 TL 8.600.000,00 TL 258.000,00 TL 

Beştepe   9676 5 2.638,85 m² 
Konut (E:1.50 

Yençok: 8 Kat) 
4.300,00 TL 11.347.055,00 TL 341.000,00 TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 

alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 

konulacaktır.  

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 

Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.  

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı,  

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 

hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 

teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerlerin ihalesi 21.09.2022 Çarşamba Günü Saat 15:00 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence)  

yapılacaktır. 
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İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 21.09.2022 Çarşamba Günü Saat 12:00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

- A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b)Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c)Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 10798/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Manisa İli Salihli Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tablolarda bilgileri verilen arsa ve arazi niteliğine 

sahip taşınmazlardan, tablonun 1. ve 2. sırasında olan taşınmazlar, Belediye Meclisinin 

05/02/2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı gereği, tablonun diğer sırasındaki taşınmazların ise, 

Belediye Meclisinin 11/06/2019 tarih ve 2019/36 sayılı Kararı gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 01/09/2022 tarihli İhale Onayına istinaden, 

22/09/2022 tarihi Perşembe günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif 

Artırma Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz satış ihalesine katılacak taliplilerin Kapalı 

Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile geçici ihale teminat makbuzu ile 

şartname bedel makbuzunun olduğu ihale teklif zarflarını en geç 21/09/2022 tarihi Çarşamba 

günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri 

gerekmektedir. Satış ihalesi nedeniyle isteklilerin hazırlamış oldukları ihale teklif zarflarını iadeli 

taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek 

gecikmelerden dolayı, ihale teklif zarflarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına 

ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir. 

2- İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, muhammen satış bedeli 

ile geçici ihale teminatı, gibi Unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir. 

S. 

N. 
ADRESİ 

ADA/ 

PARSEL 
VASFI ALANI 

1 m2 ARSANIN 

MUHAMMEN 

SATIŞ BEDELİ (TL) 

TOPLAM İHALE 

MUHAMMEN SATIŞ 

BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ İHALE 

TEMİNATI 

% 3 (TL) 

01 ÇAKALLAR 
3128 ADA  

4 PARSEL 
ARSA 471,00 

5.000,00  

TL 

2.355.000,00  

TL 

70.650,00  

TL 

02 ÇAKALLAR 
3128 ADA  

5 PARSEL 
ARSA 395,00 

5.000,00  

TL 

1.975.000,00  

TL 

59.250,00  

TL 
 

S. 

N. 
ADRESİ 

ADA/ 

PARSEL 
VASFI ALANI 

1 DEKAR ARAZİNİN 

MUHAMMEN SATIŞ 

BEDELİ (TL) 

TOPLAM İHALE 

MUHAMMEN SATIŞ 

BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ İHALE 

TEMİNATI 

% 3 (TL) 

03 KEMERDAMLARI 
2395 

PARSEL 
ARAZİ 4.050,00 

110.000,00  

TL 

445.500,00  

TL 

13.365,00 

TL 

04 KEMERDAMLARI 
2426 

PARSEL 
ARAZİ 6.200,00 

110.000,00 

 TL 

682.000,00  

TL 

20.460,00 

TL 

05 KEMERDAMLARI 
2488 

PARSEL 
ARAZİ 5.150,00 

110.000,00  

TL 

566.500,00  

TL 

16.995,00 

TL 

06 KEMERDAMLARI 
2612 

PARSEL 
ARAZİ 4.800,00 

110.000,00  

TL 

528.000,00  

TL 

15.840,00 

TL 
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3-İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

3.1. İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde 

3.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi veya Tüzel Kişi yetkilisinin), 

3.1.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, (Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da 

elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı 

olduğu odadan alınan belge.) 

3.1.3. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından 

ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi, 

3.1.4. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair 

yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırması ve 

yapılandırma taksitlerinin düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi. 

3.1.5. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz. 

3.1.6. Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak 

edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz 

banka teminat mektubu. 

3.1.7. Taşınmaz satış ihalesine katılacak isteklilere ait noter onaylı imza beyannamesi. 

3.1.8. Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış 

örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri. 

3.2. İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde, 

3.2.1. Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı, 

3.2.2. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette 

bulunduğuna dair 2022 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, 

3.2.3. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde 

bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi ya da vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli 

bir belgeyi ibraz etmesi, 

3.2.4. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile 

yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 

eden belgeler, 

3.2.5. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık 

sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine 

getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. 

4- Talipliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü 

uyarınca hazırlanan ihale şartnamesini 2.500,00.-TL. makbuz karşılığında, mesai saatleri 

dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede 

ücretsiz okuyabileceklerdir. 

    10561/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
1-İHALE KONUSU   
Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; İhale ilanı, ihale 

şartnamesi, sözleşme, teknik şartname ile Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde kat 
karşılığı inşaat yaptırılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" 
bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıştır.  

İdareye bırakılacak bağımsız bölümlerin satış değeri üzerinden belirlenen muhammen 
bedel (KDV Hariç)   122.892.537,60 TL ‘olup, muhammen bedelin artırımı;  1.000.000,00 TL ve 
katlarının ihale şartnamesinde belirtilen esaslara göre artırılması suretiyle ihale edilecektir. 
Muhammen bedelin ödemesi, 100 adet bağımsız bölümün bedeli olan 100.722.013,95 TL’nin ve 
artırım bedelinin sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde, 23 adet kat karşılığı 
bağımsız bölümün ise ihale şartnamesine göre yapılacak teslimler ile gerçekleştirilecektir. 

Not: 3065 sayılı kanunun 17.maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den 
istisnadır. 

2-İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZA AİT BİLGİLER 
İli  : KONYA 
İlçesi : MERAM 
Bölge : DERE 
Ada, Parsel : 48190 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 parsel,  
  48191 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 parsel,  
  48192 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 parsel,  
  48193 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 parsel,  
  48194 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/-17/18/19/20 parsel,  
  48195 ADA 13/14/15/16 parsel,  
  48196 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 parsel, 
  48197 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 parsel,  
  48199 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 parsel,  
  48200 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 parsel,  
  48201 ADA 1/2/3/4/5/6/7 parsel,  
  48202 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/  
               24/25/26/27 parsel,  
  48203 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 parsel,  
  48204 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 parsel, 
  48205 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15-/16/17/18 parsel,  
  48206 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 parsel,  
  48207 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8 parsel, 
  48208 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 parsel,  
  48209 ADA 1/2 parsel, 
  48210 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 parsel,  
  48211 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 parsel,  
  48217 ADA 1/2/3/4/5-/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/ 
  24 parsel,  
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  48218 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 parsel, 
  48219 ADA 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 (Toplam 
    407 Adet Parsel) 
Toplam Arsa Alanı : 223.503,40 m² 
İnşaat Nizamı : MESKEN SAHASI  
Emsal : 0,15 
3-İDARE PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK VE MİKTARI 
Söz konusu işte şartname ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak idare payı bağımsız 

bölümlerin bilgileri; 
48190 Ada 1/9/11/12/18 parsel, 48191 Ada 1/5/6/7/8/9/11/17  parsel, 48192 Ada 

1/2/11/12/15 parsel, 48193 Ada 1/2/8/9/13/16 parsel, 48194 Ada 1/2/3/10/11/17 parsel, 48196 
Ada 1/2/9/10/14 parsel,48197 Ada 1/2/9/10/15 parsel, 48199 Ada 1/9/10/17/18 parsel, 48200 Ada 
1/2/9/10/18 parsel, 48201 Ada 1/3/4/7 parsel, 48202 Ada 1/12/19/22/27 parsel, 48203 Ada 
3/4/11/13/14/15/16/17/18 parsel, 48204 Ada 1/2/5/10/11/17/18 parsel,48205 Ada 1/2/9/10/16 
parsel, 48206 Ada 1/2/10/11/16 parsel, 48207 Ada 1/2/3/4/5/7 parsel, 48208 Ada 1/9/10/11/21 
parsel, 48209 Ada 2 parsel, 48210 Ada 6/10/11 parsel, 48211 Ada 1/2/3/15/21/22 parsel, 48217 
Ada 1/13/14/16/17/18/19/24 parsel, 48218 Ada 1/2/4/9/16 parsel, 48219 Ada 1/3/10/18 parsel 
(Toplam 123 Adet Parsel) ‘e idari şartnamede belirtilen hükümlere göre her parselde 1 adet olmak 
üzere toplam 123 adet bağımsız bölüm yapılacaktır.  

İdare Payı Bağımsız Bölüm Sayısı Toplamı :123 Adet Bağımsız Bölüm 
4-İŞİN NEVİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI  
Konya İli, Meram İlçesi, Dere Mahallesinde bahsi geçen taşınmazlar üzerine, 

Yüklenicinin iş bu şartname ve eklerinde belirtilen işlemleri yaparak yine şartname ve eklerinde 
belirtilen şartlara uygun projeleri hazırlayıp idareye onaylatarak, yukarıda belirtilen Toplam 123 
Adet parsele şartnamede belirtilen hükümlere göre her parselde 1 adet olmak üzere toplam 123 
adet bağımsız bölüm ile birlikte şartnamede tarif edildiği şekilde yol kaplaması, altyapı ve çevre 
düzenlemesi işlerini de yaparak idareye teslim etmesi, idarenin de 123 adet Mesken Sahası 
niteliğindeki parselin dışında kalan 284 adet parselin arsa payını, bahsi geçen işler karşılığı 
şartname ve eklerine uygun olarak yükleniciye devretmesi esasına dayalı kat karşılığı inşaat 
yapım işidir.  

Yükleniciye, 284 adet parsel idari şartname hükümleri doğrultusunda bırakılacak olup, 
şartnamede belirtilen 100 adet parselde 100.722.013,95 TL karşılığında yükleniciye bırakılacaktır. 
Kalan 23 adet bağımsız bölümde şartname hükümleri doğrultusunda idareye teslim edilecektir.  

5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT 
Muhammen Bedel (KDV hariç)  : 122.892.537,60 TL 
(YüzyirmiikimilyonsekizyüzdoksanikibinbeşyüzotuzyediTürkLirasıAltmışKuruş) 
Geçici Teminat miktarı  : 3.686.776,13 TL   
(ÜçmilyonaltıyüzseksenaltıbinyediyüzyetmişaltıTürkLirasıOnüçKuruş)  
6- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ 
İhale dokümanı Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat:3 (Plan ve Proje Müdürlüğü) 

Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, 
idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV Hariç: 
5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) 
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7-TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ 
Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 

Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır.    
Son Teklif Verme Tarihi   : 21.09.2022 
Son Teklif Verme Saati    : 12:30 
Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler 

iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin 
adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile 
gönderilecek tekliflerinde son teklif verme saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar 
Bürosuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
8-İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT 
İhale Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 42010 Meram / KONYA adresinde bulunan 

Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 
İhale Tarihi  : 21.09.2022 
İhale Saati    : 15:15 
9- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
a) Dilekçe : Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye 

katılmak istendiğine dair dilekçe, 
b) Alındı Belgesi ve Makbuz : Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve  

makbuz, 
c) Kanuni İkametgah Belgesi 
d) İmza Sirküleri:  
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

e) Vekaletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına 
teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Geçici Teminat  
g) Ortak Girişim Beyannamesi 
h) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname 
i) Yer Görme Belgesi 
j) İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun teklif mektubu. 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d),  (e) ve (h) bentlerindeki belgeleri temin 

etmekle mükelleftir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır. 
10-İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. 

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

İLAN OLUNUR. 
 10802/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR  

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İvrindi Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM 
İşletme Müdürlüğü : İvrindi OİM 
İhale Tarihi : 20.09.2022 
İhale Saati : 10:30 
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 
Karasu 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
148/B 2 1361 1.359,286 1.350,00   55.051,00 

2 
Karasu 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
208/B 3 2492 1.725,348 1.100,00   56.936,00 

3 
Karasu 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
208/A 4 2575 2.038,846 1.200,00   73.398,00 

TOPLAM: 5 10635 5.817,008 7.325,00 185.385,00 

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: TR530001000 
472914563655001 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: 0266 456 10 18 (6112 - 6113) - 0535 886 16 65 - Adem AYŞAVKI 
    10668/1-1 

—— • —— 
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR  
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İvrindi Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM 
İşletme Müdürlüğü : İvrindi OİM 
İhale Tarihi : 20.09.2022 
İhale Saati : 11:00 
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 
Çamucu 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
275 31 2437 2.164,646   1.495,00   97.084,00 

2 
Balya 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

213 32 9344 4.331,343   1.200,00 155.928,00 
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3 
Karasu 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
246 33 947 644,033   2.000,00   38.642,00 

4 
Karasu 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
105 34 3932 1.955,730   1.500,00   88.008,00 

5 
Karasu 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
212 35 2432 894,357   1.500,00   40.246,00 

TOPLAM: 5 19092 9.990,109 77.695,00 419.908,00 

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: TR530001000 
472914563655001 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: 0266 456 10 18 ( 6112 - 6113 ) - 0535 886 16 65 - Adem AYŞAVKI 
    10669/1-1 

—— • —— 
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 : 20.09.2022 
İhale Saati : 10:30 
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 
Buldan 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
136 15 3712 3.001,010 1.120,00 100.834,00 

2 
Buldan 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
205 16 2997 1.475,599   752,00   33.290,00 

TOPLAM: 2 6709 4.476,609 1.872,00 134.124,00 
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: TR2600010000 

85975150555001 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 
    10832/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı:2886 
Bölge Müdürlüğü: Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Çanakkale 
İhale Tarihi: 20.09.2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. No Adet m³/Ster 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 
1 Umurbey İb. Dikili Ağaç 376 609 11.687 4.714,329 999 141.288,00 
2 Umurbey İb. Dikili Ağaç 347 610 3.360 2.737,210 1414 116.112,00 
3 Dumanlı İb. Dikili Ağaç 53 611 10.609 4.594,285 1245 171.597,00 

Toplam: 25.656 12.045,824 - 428.997,00 
1)İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 
2)İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr adreslerinde 

temin edilmelidir. 
(İhale No:4920) 
3)Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR480001000072115994785001 

Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 
4)İrtibat için: 0286 217 22 46 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Sercan 

ERDOĞAN / Dahili:2712 
 10751/2-1 

—— • —— 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı:2886 
Bölge Müdürlüğü: Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Çanakkale 
İhale Tarihi: 21.09.2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. No Adet m3/Ster 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 
1 İntepe İb. Dikili Ağaç 5 696 6.238 3.818,254 1245 142.612,00 

Toplam: 6.238 3.818,254 - 142.612,00 
1)İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 
2)İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr adreslerinde 

temin edilmelidir. 
(İhale No:4921) 
3)Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR480001000072115994785001 

Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 
4)İrtibat için: 0286 217 22 46 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Sercan 

ERDOĞAN / Dahili:2712 
 10752/2-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik Orman Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 21/09/2022 

Saati 10:00 

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

Sıra 
No 

Deposu Cinsi Boy (m) 
Miktarı Parti 

Sayısı 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici Teminat 
TL Adet m³/Ster/K 

1 
KIRBAŞ 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
Tensil 2205 3.107,354 1 1.998,00 186.255,00 

2 
BOZDOĞAN 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
Tensil 1022 1.208,486 1 2.000,00 72.509,00 

 TOPLAM   3227 4.315,840 2 3.998,00 258.764,00 
1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

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

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

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

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

8-Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9-Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
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11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 
aylık % 2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

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

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres:Merkez Mahallesi Sakarya Cad. No:15 Serik/Antalya 
Telefon:0(242) 722 3412 
Fax No:0(242) 722 2134 
 10774/1-1 

—— • —— 
AKARYAKIT (MOTORİN) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 
Müdürlüğünden: 

Akaryakıt (Mototin Alımı Açık İhale Usulü ile Alınacaktır 
İhale Kayıt No : 2022/917711 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk 

Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : (232) 463 16 00 / 82003 – 82388 
  Faks: (232 ) 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
1- İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı : Akaryakıt (Motorin) Alımı 1.200.000 Litre 
2- İhale Tarihi ve Saati: 
a) İhale Tarihi : 21.09.2022 
b) İhale Saati : 14:00 
3-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4-Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Başkanlığına 21.09.2022 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma 
Servisi’nde görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 
İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 500.00.-TL                   
(BeşyüzTürkLirası) bedelle temin edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
 10773/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:  
YAŞ TAHDİDİ BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER 

(Birinci ilan) 
2021 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf İzmir 

Otuzdördüncü Noterliği 20.10.2022, Malatya İkinci Noterliği 21.10.2022, Beyoğlu Yirmiikinci 
Noterliği 25.10.2022, Beyoğlu Onaltıncı Noterliği 03.11.2022, Kadıköy Otuzikinci Noterliği 
08.11.2022 ve Bakırköy Otuzuncu Noterliği 10.11.2022 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle 
boşalacaktır.  

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf 
noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru 
sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde 
değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.  

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
S. NO NOTERLİK ADI 2021 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 

1 BAKIRKÖY OTUZUNCU NOTERLİĞİ 2.887.804,53.-TL 
2 BEYOĞLU ONALTINCI NOTERLİĞİ 4.341.987,70.-TL 
3 BEYOĞLU YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ 2.732.677,52.-TL 
4 İZMİR OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 5.185.331,41.-TL 
5 KADIKÖY OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ  5.687.242,95.-TL 
6 MALATYA İKİNCİ NOTERLİĞİ  2.381.614,73.-TL 

 10724/1-1 
—— • —— 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

08.09.2022 tarihli ve 31947 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 
Akademik Personel Alım İlanımızda 11. sırada yer alan Turgutlu Meslek Yüksekokulu 
Endüstriyel Cam ve Seramik Programı Profesör kadrosunun “İlana Başvuruda Aranacak Özel 
Şartlar” kısmındaki “Pavöz Seramik” ibaresi “Poröz Seramik” ; 28. sırada yer alan Salihli İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat  Politikası Anabilim Dalı Doçent kadrosunun “İlana Başvuruda 
Aranacak Özel Şartlar” kısmındaki “Finansal İktidarsızlık” ibaresi “Finansal İstikrarsızlık” olacak 
şekilde düzeltilmiştir. 

 10891/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 

Artvin ilinde faaliyet gösteren 3980 belge no’lu SARP KALE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 07.09.2022 tarih ve 4507896 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 10775/1/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1’inci maddenin (ı) bendi ve 12’nci maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı 

olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstemesi veya tüzel kişiliğini 

sonlandırmış olması nedeniyle Bakanlık Makamı’nın 07.09.2022 tarih ve 4507924 sayılı Olur'una 

istinaden 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2163 belge no’lu PLUS Yapı Denetim Ltd. Şti. yapı 

denetim sistemi üzerinden tasfiye edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10775/2/1-1 

—— • —— 
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

 -Üniversitemiz  Sözleşmeli Personel alınacağına ilişkin 09.09.2022 tarih ve 31948  sayılı  

Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ve son başvuru tarihi 23.09.2022 Cuma günü 

olan  ilanımızda yer alan kadro için İlan Metni aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.  

 -Söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulur. 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

PUAN 

TÜRÜ/ 

PUANI 

CİNSİYET 
ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN 

NİTELİKLER 
GÖREV TANIMI 

BÜRO 

PERSONELİ 
1 

KPSSP3 

(60 puan ve 

üzeri) 

KADIN/ 

ERKEK 

Lisans mezunu olmak. Satınalma 

Uzmanlığı Belgesine sahip olmak 

(barkodlu, e-devletten alınabilen). 

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını 

doldurmamış olmak. 

Mali iş ve işlemler yapan 

birimlerde istihdam 

edilmek üzere. 

 10892/1-1 

 



10 Eylül 2022 – Sayı : 31949 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10878/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10879/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10879/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10893/1-1 
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Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10880/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10734/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10735/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10736/1-1 
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Erzurum İli Hınıs Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer 
şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 Zabıta 
Memuru GİH 8 2 

-Lisans düzeyinde eğitim 
veren programların herhangi 

birinden mezun olmak. 
-En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSS 
P3 70 

2 Zabıta 
Memuru GİH 10 1 

-Ön lisans düzeyinde Eğitim 
veren programların herhangi 

birinden mezun olmak. 
-En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSS 
P93 

60 
 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Hınıs Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki 
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu 

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

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

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen 
şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre 
zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve 
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çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda 
olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy 
ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.) 

d)  Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu (Belediyemizin internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresi üzerinden 

temin edilebilecektir.) başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
1.  Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi 
2.  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınmış kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

3.  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

4.  KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

5.  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
6.  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 
7.  Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 
8.  Biyometrik fotoğraf 3 adet (başvuru formuna yapıştırılacaktır) 
9.  Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı 

yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 
4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için; 
 Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 17/10/2022-20/10/2022 tarihleri arasında (mesai 

günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. Caddesi. No:128 25600 
Hınıs/Erzurum adresinde Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

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

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

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

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

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 26/10/2022 tarihinde Belediyemizin www.hinis.bel.tr 
resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, 
Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu 
“Sınav Giriş Belgesi’ni Hınıs Belediyesi resmi internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresinden 
veya Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden şahsen başvurarak temin 
edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; 
Sözlü sınav 31/10/2022 - 02/11/2022 tarihleri arasında, 
Uygulamalı Sınav 03/11/2022-04/11/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü Sınav Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. 

Caddesi. No:128 Hınıs/Erzurum adresindeki Belediyemiz ana hizmet binasında, Uygulamalı sınav 
Gülistan Mahallesi Muş Yolu mevkiindeki Belediye Şantiye Tesisi Hınıs/Erzurum adresinde 
yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 
a)  Sözlü sınav; 
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
 Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, 
Konularını kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7-SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav 
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda 
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet sayfasından (www.hinis.bel.tr) ilan edilecektir. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.hinis.bel.tr) 
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 10722/1-1 
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Sinop İli Dikmen Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

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

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 Muhasebeci GİH 10 1 

Maliye, İktisat, 
Muhasebe ve 

Denetim, Muhasebe 
ve Finans Yönetimi 

Lisans programlarının 
birinden  mezun 

olmak. 

Erkek/Kadın 
KPSS 

P3 

En az 
70 

puan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 
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3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Adaylar başvuru formunu Belediyemizden veya Belediyemiz www.dikmen.bel.tr internet 

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

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

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

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

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

yapıştırılacak) 
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

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

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
1.Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, başvuru esnasında istenilen 

belgeleri ile birlikte 17/10/2022 gününden 20/10/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai 
günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne (Kırçal Mah. İtfaiye 
Cad. No: 1 Dikmen/SİNOP Dikmen Belediye Başkanlığı) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu 
ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu 
olmayacaktır.) 

a) Elektronik ortamda yapılan başvurular, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin 
dikmenbelediyesi@hotmail.com mail adresine yapılabilecektir, 

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

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

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

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

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

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 08.11.2022 tarihinden itibaren Belediyemizin 
www.dikmen.bel.tr  resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip  sınava 
çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile  sınav  yeri  ve 
tarihinin bulunduğu “ Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

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

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

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav; 
Memur kadrosu alımı için 15/11/2022 tarihinde Saat: 09.00’da başlamak üzere, Dikmen 

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

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

Sınav Konuları: 
Sözlü sınav; 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 10723/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/428,

429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,

446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456)

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri

Kapsamında Gerçekleştirilecek Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş

Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri ile İlgili 2022/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı

Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)

–– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve

İş Bitirme Belgelerinin 2022/3 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında

Tebliğ

–– 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/19)

–– 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/20)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/09/2022 Tarihli ve 11194, 11196,

11197, 11198, 11200 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
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