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YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

LÜKS ÇADIR TESİSLERİ NİTELİKLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, lüks çadır tesislerinin yüksek kalite standart-

larında planlı ve kontrollü gelişiminin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

uyarınca ilan edilen kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde ya
da dışında, lüks çadır tesislerinin yerleşim ve kurulum koşullarının belirlenmesine, bu tesislerin
yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işlet-
mecilik esaslarının belirlenmesi ile belgelendirme, kiralanma ve ruhsatlandırma süreçlerine
ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Kanunun 6 ncı, 8 inci ve 37 nci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünü,
c) İlgili idare: Ruhsat vermeye yetkili idareleri,
ç) İşletmeci: Turizm tesisini kendi nam ve hesabına işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Kanun: 2634 sayılı Kanunu,
e) Komisyon: Bu Yönetmelik uyarınca oluşturulan Lüks Çadır Komisyonunu,
f) Lüks çadır: Doğada lüks ve konforlu konaklama imkânı sunan, temelsiz ahşap plat-

form üzerine, doğal ışık alacak şekilde düzenlenen, doğa ve hava etkilerine karşı korunaklı, il-
gili akreditasyon kuruluşlarından sertifika almış yangına dayanıklı, ses ve su geçirmeyen çadır
malzemesi kullanılan, nitelikli tefriş dekorasyon malzemeleri kullanılan bez çadırlar, bell tent,
yurt, domme, bubble, safari çadırı, çatısı açılabilen ya da yarı açık çadırları,

g) Lüks çadır tesisi: Yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal
çevre ile uyumlu, doğal peyzajların çeşitli ve yenilikçi bir şekilde değerlendirildiği, kalıcı yapı
içermeyen, temelsiz, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı geçici lüks çadırlarda ge-
lişmiş hizmet sunan, aralarında en az yirmi metre mesafe bırakılmak koşulu ile en fazla kırk
dokuz konaklama ünitesi içeren tesisleri,

ğ) Tesis: Lüks çadır tesisini,
h) Turizm işletmesi: Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler tarafından

birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
ı) Turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen turizm işletmelerine

işletme aşamasında verilen belgeyi,
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i) Turizm yatırımı: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen turizm tesislerini gerçekleş-
tirmek için yapılan yatırımı,

j) Turizm yatırımı belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesisler için yatırım
aşamasında verilen belgeyi,

k) Yatırımcı: Turizm yatırımı belgesine sahip tüzel kişileri,
l) Yerleşim tasarım ve yönetim planı: Lüks çadır tesislerinin yönetim, yerleşim ve kul-

lanım koşullarını belirleyen, koruma-kullanma dengesi içerisinde doğal kaynakların sürdürü-
lebilir kullanımını yönlendiren, alt ve üst yapı tesislerinin uygulamalarını gösteren, hali hazır
durum üzerinde hangi alanların ne şekilde ve hangi maksatla kullanılacağının veya korunaca-
ğının özel işaretler ile gösterildiği, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve planını
da ihtiva eden, dış sınır alanı koordinatlandırılmış uygun ölçekli planları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Lüks Çadır Tesislerinin Nitelikleri
Lüks çadır tesislerinin genel nitelikleri
MADDE 5- (1) Lüks çadır tesislerinin faaliyette bulunabilmesi için bu Yönetmelikte

belirlenen niteliklerde yapılması ve Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alması zorunludur.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında aksi belirtilmediği sürece, tesis kapsamında yapılacak

her türlü kapalı ünite temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre
dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılır.

(3) Tesis kapsamında, doğada lüks ve konforlu konaklama imkanı sunan, doğa ve hava
etkilerine karşı korunaklı, ilgili akreditasyon kuruluşlarından sertifika almış, yangına dayanıklı,
ses ve su geçirmeyen malzeme kullanılan, nitelikli tefriş dekorasyon malzemeleri kullanılan
çadırlar yer almalıdır.

(4) Tesis bünyesinde yer alan açık alan kullanımlarında, geçirgen zemin malzemesi ve
gerektiğinde gölgelikler kullanılarak düzenleme yapılabilir. Çevre düzenlemelerinde beton, çi-
mento, tuğla, seramik, plastik ve asfalt kullanılamaz. Açık alanda kullanılan ekipmanlar ahşap
ve/veya metal malzeme olmalıdır.

(5) Tesislerin, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve planının da hazır-
lanması zorunludur. Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi esastır. Alanın doğal dokusuna
aykırılık teşkil edecek şekilde peyzaj düzenlemesi yapılamaz.

(6) Konaklamaya ayrılan her bir çadır ayrı bir konaklama birimi olarak değerlendirilir
ve standart konaklama ünitesi iki kişiliktir. Suit ve aile çadırı yapılması durumunda 31/5/2019
tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Nite-
liklerine İlişkin Yönetmelikteki hesaplama yöntemi geçerlidir. Konaklama üniteleri arasında
en az yirmi metre mesafe bırakılması zorunludur.

(7) Konaklama üniteleri haricinde, tesis bünyesinde kullanılan diğer çadır tiplerine
uyumlu olmak koşuluyla, tesis yöneticilerinin gerektiğinde kalması için bir adet çadır daha ya-
pılabilir.

(8) Mutfak, çamaşırhane, atık biriktirme ekipmanları, atık geçici depolama alanı, ahır
alanları, kompost alanları ve benzeri hizmet üniteleri, teknik zorunluluklar gereği ahşap mal-
zeme kullanılmamak koşulu ile prefabrik, sökülüp takılabilir çelik profil, konteyner olabilir.
Bu ünitelerin her biri elli m2’yi geçemez. Bu birimler yer seçimi, fonksiyonlar arası olumsuz
bir etkileşim olmayacak şekilde kurgulanmalıdır.
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(9) Aynı tesis alanı içerisinde farklı kullanım türlerine izin verilmez. Tesis içerisindeki
üniteler, amacı dışında kullanılamaz.

(10) Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az %50’sine denk gelen sayıda personel
istihdamı zorunludur.

(11) Tesis genelinde kullanılacak her türlü temizlik malzemesi (yüzey temizleyiciler,
bulaşık deterjanı, şampuan ve duş jelleri ve benzeri) ve tesisten atık olarak çıkacak her türlü
malzeme (ambalaj, saklama kapları, çöp poşeti ve benzeri) doğada biyolojik olarak parçalana-
bilir ve çevre dostu olmalıdır.

(12) Kullanılan tüm elektrik ve mekanik tesisatın, yüksek enerji tasarruflu ve çevreye
duyarlı olması zorunludur.

(13) Enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi esastır.
(14) Tesis alanının sınırları çit veya diğer doğal sınırlayıcılar ile net bir şekilde belir-

lenmelidir.
(15) Tesis alanındaki aydınlatmanın tesisin içerisinde bulunduğu doğal alana ve vahşi

yaşama zarar vermesinin ve ışık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla; zaman ayarlı, harekete
duyarlı, ihtiyaç duyulan lümende, hedef bölgeyi aydınlatacak nitelikte odaklanmış ve monokromatik
aydınlatma ekipmanlarının kullanılması ve vahşi yaşamı daha fazla etkileyen beyaz ve mavi
ışık tonlarının kullanımı yerine, amber, sarı veya yeşil renkli aydınlatmaların kullanılması ge-
rekmektedir.

(16) Tesis içerisinde kurgulanacak olan açık hava yürüyüş yollarının en az yüzde sekseni
iki metreden geniş olmayacak şekilde doğal dokuya uyumlu malzeme kullanılarak yapılmalıdır.
Geçirgen olmayan yüzeyler tasarlanamaz.

(17) Lüks çadır tesislerinin zorunlu ünitelerinde aşağıdaki asgari nitelikler aranır:
a) Konaklama birimleri; temelsiz ahşap platform üzerine, çadır malzemesi kullanılarak,

doğal ışık alacak şekilde ve banyolu olarak düzenlenir. Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kul-
lanım imkânı verebilecek şekilde dekore edilir. Odalarda teknik normlara uygun yatak, kişi
başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu seh-
pası veya benzeri düzenleme, genel aydınlatma, priz, tuvalet masası veya benzeri düzenleme,
gece lambası, en az ikili atık biriktirme ekipmanı, minibar, müşterilerin sıcak içecek hazırla-
masına imkan sağlayan donanım ve servis ikram malzemeleri, kıymetli eşya kasası, iklim ko-
şullarına göre ısıtma ve soğutma sistemi, elbise dolabı veya benzeri düzenleme bulunur. Oda
ve banyolarda bulunan donanım ve cihazların kullanımına, tesiste yer alan ünitelere ve verilen
hizmetlere ilişkin bilgilendirme sağlanır. Banyolarda, suyun yayılımını engelleyici önlemler
alınır; vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, en az ikili atık biriktirme ekipmanı,
on beş adet buklet malzemesi ile el, banyo ve ayak havlusu bulundurulur. Oda servis hizmeti
verilir. Kesintisiz sıcak ve soğuk su bulunur.

b) Kabul holü/resepsiyon; açık veya kapalı olarak düzenlenebilir.
c) Yeme-içme tesisi; açık veya kapalı olarak düzenlenebilir.
ç) Mutfak; mutfak alanı teknik zorunluluklar gereği konteyner, ahşap bungalov ya da

karavan olabilir.
(18) Lüks çadır tesislerinde çocuk oyun ünitesi, SPA, hobi atölyesi, sağlık, güzellik ve

bakım ünitesi, eğlence ve spor ünitesi, yoga ve meditasyon alanı bulunması durumunda, bu
ünitelerde sertifikalı veya eğitimli personel çalıştırılması zorunludur.
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(19) Konaklama birimleri hariç olmak üzere, tesiste yer alan kullanımlarda, yaratıcı ta-
sarımların desteklenmesi amacıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planında belirtilmek koşulu
ile variller, jeodezik kubbeli yapılar, ağaç hamak ve benzeri malzeme kullanılabilir.

(20) Otopark alanları, tesis müşterilerinin (konaklayan veya restorana gelen) araçlarını
park edebilecekleri yeterli büyüklükte tasarlanmalı ve tesiste araç trafiğinden kaynaklı ses ve
egzoz oluşturmayacak şekilde belirli bir mesafede yer almalıdır. Müşterilerin otoparktan tesise
erişimi, elektrikli araçlar ya da diğer doğa dostu sessiz ulaşım araçları ile sağlanmalıdır.

Altyapı ve sertifikalandırma
MADDE 6- (1) Doğa ve hava etkilerinden korunmaya yönelik olarak, kullanılan çadır

malzemesinin, yangına dayanıklılık, güvenlik ve su geçirmezlik konularında sertifikalı olması
zorunludur. Ayrıca, yılan ve akrep gibi zehirli canlılara karşı önlem alınması zorunludur.

(2) Şebeke suyu dışında su kaynağı kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı ya da ilgili
belediye başkanlıklarına bağlı su ve kanalizasyon idareleri tarafından, suyun içilebilirliği/kul-
lanılabilirliğine ilişkin uygunluk yazısı alınması zorunludur.

(3) Atık su bertarafında tesis bünyesinden kaynaklanan evsel nitelikli atık suların çev-
resel ve sosyoekonomik özellikleri dikkate alınarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce uygun görülecek arıtma ve/veya
bertaraf yöntemleri uygulanır.

(4) Katı atıklar açısından; 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda atıkların türlerine göre en az ikili biriktirilmesi ve
geçici depolanmasına yönelik sıfır atık yönetim sisteminin kurularak sıfır atık belgesinin alın-
ması zorunludur.

(5) Tabelaların;
a) Gerek tesise erişim için gerekse tesis alanı içerisinde yanıltıcı olmayacak şekilde

açıkça kurgulanması, işletmenin adını açıkça belirtmesi ve yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı
amaçlarını karşılaması,

b) Tesis alanının sınırlarının, içerdiği yapıların, yolların, mutfak, tuvalet ve benzeri
tesislerin ve özellikle acil durumda başvurulması gereken (revir, yangın odası ve benzeri) yer-
lerin konumlarını net bir şekilde gösteren bir krokinin misafirlerin görebileceği şekilde yerleş-
tirilmesi,

c) Tesisin konumlandığı doğal alana (bitki türleri, hayvan türleri vesaire) dair bilgilen-
dirici ve uyarıcı olacak şekilde yerleştirilmesi,

zorunludur.
(6) Afet ve yangın güvenliği açısından;
a) Tesis kapsamında yangın, güvenlik ve sele yönelik önlemlerin alınması ve tüm afet

durumlarını içeren acil durum plan/planlarının hazırlanması,
b) İşletmede tüm personelin, yangın ve yangın söndürme konusunda eğitim alması,
c) Konaklama birimleri dahil tesisin tüm birimlerinde yangın alarm ve söndürme ekip-

manı bulunması, bunların bakım ve değişiminin uygun zamanlarda gerçekleştirilmesi,
ç) Yangın söndürme amacıyla kullanılacak bir su deposunun her zaman dolu olacak şe-

kilde tesiste bulunması,
d) Acil durumda ilk yardım müdahalesi uygulamaya yönelik ilk yardım sertifikası almış

bir görevlinin her zaman tesiste bulunması, ilk yardım malzemelerinin her birimde hazır bu-
lunması ve içerisinde yılan ve böcek sokmalarına müdahale edilmesi için zehir emici pompa
bulunması,

zorunludur.
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Planlama
MADDE 7- (1) Kiralamaya konu edilen, orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları

ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, lüks çadır tesisleri Ba-
kanlıkça uygun görülen yerleşim tasarım ve yönetim planları uyarınca yapılır.

(2) Lüks çadır tesislerinin özel mülkiyette yapılabilmesi için yerleşim tasarım ve yö-
netim planlarının yanı sıra ilgili mevzuat uyarınca imar planlarının da onaylanması zorunludur.
Bu tesislerin milli park, tabiat parkı ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan sit alanları içerisinde yer alması durumunda,
ilgili kurum, kurul ve komisyonların olumlu görüşü alınması, bununla birlikte yerleşim tasarım
ve yönetim planının yanı sıra 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca koruma amaçlı
imar planı yapılması da zorunludur. Ayrıca tescilli taşınmaz kültür varlığı parseli ile bunların
korunma alanları içerisinde yer alması durumunda ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulunun görüşünün alınması zorunludur.

Yerleşim tasarım ve yönetim planı
MADDE 8- (1)Yerleşim tasarım ve yönetim planı Bakanlıkça yapılır/yaptırılır ya da

gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılarak Bakanlığa sunulur.
(2) Bakanlığa değerlendirilmek üzere sunulan yerleşim tasarım ve yönetim planı teklifi

kapsamında;
a) Tesiste, hangi alanların ne şekilde ve hangi maksatla kullanılacağı veya korunacağı

halihazır durum üzerinde koordinatlanarak gösterilir.
b) Yapılacak ünitelerin büyüklükleri ile kullanılacak çadır malzemesi ve diğer malze-

meler belirtilir, detay çizimleri eklenir.
c) Yer altı altyapı ve su temini ağları, kanalizasyon, elektrik, erişim ve park projeleri

hazırlanır.
ç) Tesis kapsamında yer alacak diğer kullanımlar (jakuzi, mutfak, banyo-tuvalet, de-

polama alanı ve benzeri) tanımlanır.
d) Konaklama dışında verilecek hizmetlere dair (spa, restoran ve benzeri) tanımlamalar

yapılır.
(3) Yerleşim tasarım ve yönetim planı ekinde, ikinci fıkrada yer alan belgelerin yanı

sıra fotoğraf albümü ve drone çekimleri veya üç boyutlu fotogerçekçi illüstrasyonlar ile özel
turizm biçimi ve sunulacak hizmetlere erişilebilirlik sorunlarına dair çözüm önerilerinin doğal
çevre üzerindeki olası etkilerine ilişkin açıklama raporu iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kiralama, Belgelendirme ve Denetim

Komisyonun oluşumu, görevleri ve çalışma esasları
MADDE 9- (1) Komisyon; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan

Yardımcısı başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kontrolörler Kurulu Başkanı,
Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanı, Arazi Tahsis Daire Başkanı,
Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı ve ilgili Daire Başkanlıklarının bağlı olduğu
genel müdür yardımcılarından oluşur.

(2) Komisyon, yerleşim tasarım ve yönetim planı teklifleri, ihtilafa düşülen konuları
ve alanda fiilen yapılacak değişiklikleri değerlendirmekle yükümlüdür.

(3) Komisyon sekretaryası, Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Baş-
kanlığı tarafından yürütülür.
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(4) Bakanlıkça yapılan/yaptırılan veya Bakanlığa sunulan yerleşim tasarım ve yönetim
plan teklifleri, komisyon davet yazısı ekinde, gündem ile birlikte komisyonda yer alan Baş-
kanlıklarına iletilir.

(5) Komisyon tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile alır. Karşıt oylar ayrıntılı gerekçelerle belirtilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın
bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.

(6) Gerekli görülen hallerde, görüşüne başvurmak üzere Komisyona Hukuk Hizmetleri
Genel Müdürü veya konunun uzmanı çağrılabilir.

(7) Komisyon kararları Bakan Onayı ile kesinleşir.
(8) Kesinleşen komisyon kararı uyarınca Genel Müdürlükçe uygunluğu tasdik edilen

planlar, belgelendirme işlemleri başlatılmak üzere ilgili birime iletilir. Uygun bulunmayan plan-
ların ret gerekçeleri teklif sahibine tebligatla bildirilir.

Turizm yatırımı belgesi
MADDE 10- (1) Turizm yatırımı belgesi verilmesi için yapılan başvurularda aşağıda

belirtilen bilgi ve belgeler aranır:
a) Talebin gerçek kişi adına yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

tüzel kişilik adına yapılması halinde ticaret sicil veya MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası.
b) Tesisin adı, yeri, süresi, kapasitesi, yeni yatırım veya yenileme olduğuna ilişkin be-

yanlar ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faa-
liyeti gösterilmeyeceğine ilişkin taahhüt.

c) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi veya üzerinde
imza bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı örneği.

ç) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.
d) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda; yatırımcı, yatırım süresi,

türü ve kapasitesi konularında ilgili kurum veya kuruluşun uygunluk yazısı.
e) Tahsisli kamu taşınmazları hariç tapu örneği, talebin mülkiyet sahibi dışındaki gerçek

veya tüzel kişilerce yapılması halinde yatırıma konu taşınmazda talep edilen tesisin yapılmasına
izin veren sözleşme veya muvafakatname ile mal sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi veya
üzerinde imza bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı örneği, tüzel kişi ise MERSİS numarası
veya ticaret sicil numarası.

f) Mülkiyeti farklı kişilere ait taşınmazların plan kapsamına alınması halinde, ilgili ma-
liklerin planlamaya ilişkin noter tasdikli muvafakatnamesi.

g) Tahsisli kamu taşınmazları hariç imar durumunu gösteren belge veya yazı.
ğ) Yerleşim tasarım ve yönetim planı ve ekleri.
(2) Turizm yatırımı belgeli tesislerin işletmeye açılma süresi, yatırım belgesi verilme-

sinden itibaren iki yıla kadar olmak üzere, yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları
dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Bu süre, belge sahibinin talebi üzerine, başlan-
gıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla bir defaya mahsus uzatılabilir. Yatırımın
kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda, yatırım süresi ve bu sürenin uzatılması konu-
sunda ilgili kurum veya kuruluşun görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

(3) Turizm yatırımı belgeli tesislere ilişkin, işletmeye açılma süresi uzatımı, kısmi tu-
rizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesi veya yatırım belgesi iptal
işlemleri devam ettiği sürece turizm yatırımı belgeli olarak kabul edilir.
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(4) Bakanlık tarafından kabul edilebilir, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki im-
kânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, yatırımcının talebi üze-
rine, bu sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre boyunca yatırım süreleri donduru-
lur.

(5) İşletme faaliyeti gösteren tesisler için turizm yatırımı belgesi talebinde bulunula-
maz.

(6) İmar durumunda belirtilen kullanım amacına aykırı başvurulara turizm yatırımı bel-
gesi düzenlenmez.

Turizm yatırımı belgesinden kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi
belgesine geçiş

MADDE 11- (1) Turizm yatırımı belgeli tesisin kısmen veya tamamen işletmeye açıl-
dığının tespit edilmesi veya belge sahibi tarafından bildirilmesi halinde; belgede belirtilen sü-
reye bakılmaksızın yatırım süresi sona erer. Bu durumda, Bakanlık tarafından tesise kısmi tu-
rizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine esas süreç başlatılarak,
belge sahibinden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:

a) Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemler.
b) İlgili yerel idareden, yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye ra-

poru.
(2) Turizm yatırımı belgesi alınmadan doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya

turizm işletmesi belgesi başvurusu yapılamaz.
(3) İlgili yerel idareden, yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye ra-

poru alınmadan tesisler işletmeye açılamaz.
Turizm belgesi işlemleri
MADDE 12- (1) Belgelendirilmeye ilişkin tüm başvurular ile tüzel kişilerin talep ve

bildirimlerine ilişkin diğer başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. Bu madde kapsamında olan
ancak e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru
sahibine iade edilir.

(2) Bakanlık tarafından başvuru evrakı incelenerek uygun görülmeyen başvurular ge-
rekçesi belirtilerek reddedilir.

(3) Başvuru evrakının incelenmesi sonucunda;
a) Yatırım belgesi talepleri ile turizm işletmesi belgesinden kısmi turizm işletmesi bel-

gesine geçiş taleplerinde evrak üzerinden yapılan incelemede, başvurusu uygun görülenler bel-
gelendirilir.

b) Turizm yatırımı belgeli tesislerin kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi
belgesine geçişlerinde, başvuru evrakı uygun görülenler denetim programına alınır. Yapılan
belgelendirme denetimi sonucunda giderilebilir eksikliklerin tespit edilmesi halinde belge sa-
hibine bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün süre verilir.

(4) Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almayan tesisler faaliyette bulunamaz. Kısmi
turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlendikten sonra, başka bir işleme
gerek kalmaksızın belge tarihinden itibaren on beş gün içinde yetkili idare tarafından işyeri aç-
ma ve çalıştırma ruhsatı verilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneğinin belge sahibi
tarafından on beş gün içinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

(5) İşyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen kurum veya kuruluş, ruhsata ilişkin
her türlü değişiklik veya iptal işlemini Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
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(6) Yerleşim tasarım ve yönetim planı değişikliği yapılmadığı sürece kapasite artırımı
talep edilemez. Kapasite değişikliği talebinde bulunulması halinde, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci mad-
delere göre işlem yapılır. Turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde
belge sahibi tarafından turizm belgesinde belirtilen çadır kapasitesine uyulması zorunludur.

(7) Turizm belgesi iptal edilen ve iptal işlemine yönelik dava süreci devam eden tesis-
lere ilişkin belge talepleri, dava sonuçlanmadan değerlendirilmez.

Belge devri, işletmeci şerhi ve belge sahibi veya işletmeci bilgilerinin değişikliği
MADDE 13- (1) Turizm yatırımı belgesinin farklı gerçek veya tüzel kişilere devri ta-

lebinde bulunulması veya belgeye konu yatırımın devredildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde,
10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler
istenir.

(2) Kısmi turizm işletmesi belgesinin veya turizm işletmesi belgesinin farklı bir gerçek
kişiye veya şirkete devri veya ana faaliyet konusuna ilişkin işletmeci şerhi taleplerinde ya da
fiilen bu durumun gerçekleştiğinin tespiti halinde, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c),
(ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler ile adına belge devri yapılacak veya işletmeci şerhi
düşülecek kişi adına düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenir.

(3) Belge sahibi veya işletmeci şirketin ticaret unvanının tadili veya değişikliği ya da
şirket türünün değişikliği durumunda, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belir-
tilen belge istenilerek turizm belgesi güncellenir. Kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi
belgeli tesislerin ana faaliyet konusu dışında alt ünitelerinin işletmecilerinin belgeye şerh dü-
şülmesi taleplerinde sadece 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde sa-
yılan belgeler istenir.

(4) İlgili kurum ve kuruluşun izniyle kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen işletme-
ler veya yatırımlarda ilgili kurum veya kuruluşun görüşü üzerine yürütülen işlemler hariç olmak
üzere Bakanlık tarafından yürütülen idari işlemler belge devri taleplerinin değerlendirilmesini
engellemez.

(5) Mahkeme kararı ile belgesi ihya edilen tesislere ilişkin belge devri talepleri, dava
sonuçlanıp karar kesinleşmeden değerlendirilmez.

Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri
MADDE 14- (1) Bakanlık tarafından düzenlenen plaket, müşterinin kolayca görebile-

ceği bir yerde bulundurulur.
(2) Tesis tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Belgeli tesislerin tu-

rizm belgesinde belirtilen isim ve tür esas alınarak tanıtım yapılması zorunludur. Tesis tanıtı-
mında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir; yanıltıcı olabilecek veya ülke tu-
rizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz. Tesis tanıtımında, belgelendirildiği sınıfın dı-
şında algı yaratacak şekilde yıldız simgesini çağrıştıracak semboller kullanılamaz.

(3) Tesis isminde, kapasitesinde yer almayan ünitelere ilişkin terimler kullanılamaz.
(4) Belgeli tesisler, Bakanlık tarafından istenen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ibraz

etmekle yükümlüdür.
(5) Belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifeleri Bakanlık tarafından onaylanır.
Turizm belgesinin iptali
MADDE 15- (1) Kanunun belge iptaline ilişkin maddesinde açıklanan nedenlerden en

az birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda tesislerin belgesi iptal edilir.
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(2) Turizm yatırımı belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona erdiğinde turizm
yatırım belgesi iptal edilmiş sayılır. Ancak süre sona ermeden işletmeye açılma süre uzatımı
başvurusu veya kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine veya tu-
rizm yatırımı belgesinin iptaline ilişkin işlemlerin bulunması halinde işlemler sonuçlanıncaya
kadar tesis turizm yatırımı belgeli olarak kabul edilir.

(3) İşletmeye açılan turizm yatırımı belgeli tesise, bu Yönetmelik kapsamında kısmi
turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenememesi halinde turizm yatırımı
belgesi Kanunun 34 üncü maddesi hükmü uyarınca iptal edilir.

(4) Kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi geçerlilik süresi bir yıldır ve
bu süre sona ermeden yenilenmesine ilişkin e-Devlet üzerinden başvuru yapılmaması halinde
belge iptal edilmiş sayılır. Başvuru sonucunda, yapılan denetimde belgelendirilmesine esas ni-
teliklerini koruyan tesislerin belgesinin devamı sağlanır, eksiklik tespit edilmesi halinde, Kanun
uyarınca uygulanacak işlemler saklı kalmak kaydıyla, eksikliklerin giderilebilmesi için bir de-
faya mahsus otuz gün süre verilir. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderildiğinin tespiti ha-
linde tesisin belgesinin devamı sağlanır, aksi takdirde iptal edilir.

(5) Bakanlığın izni olmadan ve yerleşim tasarım ve yönetim planı değişikliği yapıl-
maksızın ilave yapılaşma ile kapasite değişikliği yapıldığının tespit edilmesi ve Bakanlıkça
verilecek süre içerisinde tesisin uygun hale getirilmemesi halinde, işletmeye esas niteliğini
kaybetmiş olması nedeniyle turizm belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir.

(6) Yerleşim tasarım ve yönetim planına aykırı inşa edilen tesislerin belgesi iptal edilir
ve aykırılığa neden olan unsurlar otuz gün içinde ilgili idaresince yıkılır. Bu tesisler başka bir
tür adı altında yeniden belgelendirilemez.

Kiralama
MADDE 16- (1) Orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün

olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, imar planı gerekmeksizin, alan koordi-
natları belirtilmek suretiyle, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca
Bakanlık tarafından yirmi yılı geçmemek üzere kiralama yapılabilir. Bu kiralamalar için ön
izin süresi altı ay olarak uygulanır. Yatırımcı ön izin süresi içinde anılan Yönetmelikte belirtilen
ön izin yükümlülükleri ile birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planı hazırlatarak Bakanlığa
sunmak zorundadır. Planın Bakanlıkça uygun bulunmasını takiben aynı Yönetmelik hükümleri
uyarınca yatırımcı adına kiralama yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Turizm Tesislerinin

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hak-
kında Yönetmeliğin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye Ba-
kanlık yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt
Sistemi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 1
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (r)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan “E-devlet kapısı” ibaresi “e-Dev-
let Kapısı” şeklinde, (n) bendinde yer alan “elemanının” ibaresi “personelinin” şeklinde ve
“elemanı” ibareleri “personeli” şeklinde değiştirilmiş ve (v) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,”
“e) Çiftçi Belgesi: Çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, ka-

nunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeyi,”
“r) İzleyici: ÇKS’ye kayıt ve/veya güncelleme yapma yetkisi bulunmayan, ilgisi gereği,

sınırları Bakanlık tarafından belirlenen ölçülerde inceleme, kontrol ve denetim amaçlı olarak
ÇKS’de kayıtlı bilgi ve raporları görebilen kullanıcıyı,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilgi İş-
lem Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü” şeklinde ve “uygula-
maya” ibaresi “uygulama” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “internet” ibaresi “e-Devlet Kapısı”
şeklinde değiştirilmiştir. 

“(1) Çiftçiler ÇKS’ye kayıt olabilmek, ÇKS kayıtlarını güncellemek için istenen bilgi
ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirler. Birden fazla ilçe sınırları dahilinde tarımsal
faaliyet sürdüren çiftçiler ÇKS’ye kayıt olmak için başvurularını tarım arazisinin bulunduğu
yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise
il müdürlüğüne yaparlar. Çiftçiler, ÇKS başvurusuna ilişkin Bakanlıkça yetki verilen iş ve iş-
lemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilir.

(2) Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlar ve
üretim yılının 31 Aralık tarihinde sona erer. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya
kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS’ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz.
Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim
bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının Şubat ayı içerisinde yapabilirler. Bu tarihlerin resmi
tatil ve hafta sonuna rastlaması durumunda başvuru süresi ilk mesai günü sonuna kadar devam
eder.” 

“(6) Kayıt süresince, başvuru sahipleri tarafından doldurulan çiftçi kayıt formları ve is-
tenecek diğer bilgi-belgeler, il/ilçe müdürlüklerince teslim alınarak her çiftçi için fiziki ortamda,
e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan müracaatlarda ise söz konusu bilgi ve belgeler Bakanlık
bilgi sistemlerinde muhafaza edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnternet
ortamından ve/veya e-devlet kapısı” ibaresi “e-Devlet Kapısı”  şeklinde, üçüncü fıkrasında yer
alan “sistemdeki” ibaresi “e-Devlet Kapısında” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (d), (ğ)
ve (ı) bentleri ile aynı maddenin yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı maddenin altıncı fıkrasının (i) bendinde yer alan “iki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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“d) Fiilen tarımsal faaliyette bulunulan, mirasçı oldukları ya da olmadıkları tarım ara-
zileri ile tarım arazisi hissedarlarının kendi aralarında anlaşmak suretiyle ya da uzun zaman
sonucu fiili kullanım durumu oluşmuş, hissedar oldukları ya da olmadıkları tarım arazilerinin
belirlenen bölümlerinin kullanımı için EK-6’da yer alan fiili kullanım taahhütnamesi ile mü-
racaat etmesi esastır. Fiili kullanıma konu araziler tespit komisyonları tarafından yerinde ya-
pılan kontroller sonrasında kaydedilir.”

“ğ) Kira sözleşmesine konu arazilerin ÇKS kayıtları sözleşmenin feshi veya sözleşmede
belirtilen sürenin sonuna kadar devam eder. Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi veya muvafa-
katnamenin geri alınması halinde noter marifetiyle yapılan fesih ihbar işlemiyle muvafakatna-
menin geri alınması işleminin tebliğ/tebellüğ belgeleri ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne ibraz
edilmesi gerekir.”

“ı) Taksitli satışlara konu araziler hariç olmak üzere hazine adına tespit ve tescil edilmiş
ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinin zilyetlikle iktisabı mümkün
olmadığından, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden
kiraladığına dair kira sözleşmesi istenir.”

“(7) ÇKS’ye ilk defa kayıt olacak çiftçilerden kanunen bağlı oldukları ziraat odalarının
herhangi birinden almış olduğu Çiftçi Belgesi istenir. Bakanlıkça yürütülen diğer uygulamalar
için alınan belgeler geçerlidir.”

“(10) Çiftçinin tek başına sahibi olduğu araziler hariç hissedar olduğu veya olmadığı
ancak fiili kullanımında olan arazilere münhasır olmak üzere ÇKS kayıtları on beş gün süreyle
il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise kayıtlardaki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak iti-
razlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar
il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek karara bağlanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) İl genelinde ÇKS kullanıcılarını tanımlamak ve yetkilendirmek,”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri

yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“f) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları

ilçe tahkim komisyonuna iletmek,
g) İlçe tahkim komisyonu kararlarını tahkim komisyonu karar defterine işlemek ve

ÇKS’ye kaydetmek.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.
“ç) Yapılacak desteklemeleri ve ürünleri sisteme tanımlatmak.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çiftçi

Kayıt Sistemine” ibaresi “ÇKS’ye” şeklinde ve aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “altı ve ye-
dinci” ibaresi “6 ncı ve 7 nci” şeklinde, (b) bendinde yer alan “alanlar” ibaresi “alanlar,” şek-
linde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, 3/7/2005 ta-
rihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili hükümlerinde yer
alan asgari tarımsal büyüklük altında kalan araziler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda,
Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 
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Ticaret Bakanlığından:

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/5/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Fi-

nansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“o) Yan finansal ürün ve hizmet: Konut finansmanı sözleşmesinin faiz, kâr payı, vergi,

fon ve benzeri yasal giderler dışında tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi

bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortayı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinin (4) nu-

maralı alt bendi ile (m) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı

fıkraya aşağıdaki bent, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4) Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak ve formun

eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması

halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde

örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi,”

“8) Aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği ko-

nusunda bir ibarenin yer aldığı, tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak konut

finansmanı kuruluşunun uygulamakta olduğu cari faiz oranı ve azami faiz oranı üzerinden ha-

zırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız

kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredinin taksit

tutarlarının eşit olması halinde ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına

ilişkin karşılaştırmalı bilgi,”

“ö) Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerinin sunulması halinde kredi bağlantılı sigorta-

ların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi,”

“(3) Konut finansmanı kuruluşunun, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de

tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finans-

manı sözleşmesini tüketiciye sunabilmesi için sözleşme öncesi bilgi formu ile birlikte Ek-5’te

yer alan Konut Finansmanı Tercih Formunun en az on dört punto büyüklüğünde, tüketicinin

sigortaya ilişkin tercihini ve onayını da içerecek şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt

üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.”
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Sigorta, yan finansal ürün

ve hizmet sunumu” olarak, birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi

bağlantılı sigorta yaptırılamaz.  Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta içermeyen

bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren

bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilir. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili hü-

kümler saklıdır.”

“(3) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu,

dain-i mürtehini konut finansmanı kuruluşu olan sigorta poliçesi, tüketiciye önerilen kredinin

koşullarında değişikliğe sebep olmaksızın konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek

zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama ama-

cıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

(4) Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunludur. Krediye iliş-

kin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamaz. Kredi tutarını aşan sigorta yapılması

yasaktır.

(5) 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketiciler-

den Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in ekinde yer

alan listede Bireysel Krediler başlığı altında ücretleri sayılan ürün ve hizmetler, kredi ile ilgili

yan finansal ürün ve hizmet olarak kabul edilir. Konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili

olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük

ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici

Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“p) Yan finansal ürün ve hizmet: Kredi sözleşmesinin faiz, kâr payı, vergi, fon ve ben-

zeri yasal giderler dışında tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı si-

gorta hariç olmak üzere sigortayı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak kredi verenin uygulamakta

olduğu akdi faiz oranına göre hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme

planı, sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde her iki teklife ilişkin örnek ödeme

planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve

toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi.”

“ö) Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerinin sunulması halinde kredi bağlantılı sigorta-

ların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi.”

“(4) Kredi verenin, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif

etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye

sunabilmesi için sözleşme öncesi bilgi formu ile birlikte Ek-6’da yer alan Tüketici Kredisi Ter-

cih Formunun en az on dört punto büyüklüğünde, tüketicinin sigortaya ilişkin tercihini ve ona-

yını da içerecek şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı

ile tüketiciye verilmesi zorunludur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“ş) Sigortalı kredi teklifinin tüketici tarafından tercih ve kabul edilmesi halinde kredi

bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranının artırılması durumunda, bu

değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri

saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının

yürürlüğe girmesinden sonra varsa yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile aralıklarının değiş-

mesine ilişkin ayrıntılara yer verilir.  Faiz oranının artırılması hâlinde, yeni faiz oranı geriye

dönük olarak uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde
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borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda bu değişiklik, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin

son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat

etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde

yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma

hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın

bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “Sigorta, yan finansal ürün

ve hizmet sunumu” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-

ğıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi

bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi

de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi söz-

leşmesini tüketiciye sunabilir.”

“(3) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu,

dain-i mürtehini kredi veren olan sigorta poliçesi, tüketiciye önerilen kredinin koşullarında de-

ğişikliğe sebep olmaksızın kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı

sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında

kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

(4) Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunludur. Krediye iliş-

kin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamaz. Kredi tutarını aşan sigorta yapılması

yasaktır.

(5) 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketiciler-

den Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in ekinde yer

alan listede Bireysel Krediler başlığı altında ücretleri sayılan ürün ve hizmetler kredi ile ilgili

yan finansal ürün ve hizmet olarak kabul edilir. Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olan-

lar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük

ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-6 eklenmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16), (19) ve (43) numaralı
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“16) İletim: Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru
hattı şebekesiyle gerçekleştirilen veya ihracat lisansı kapsamında yapılan sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) taşıma faaliyeti haricindeki LNG taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz
naklini,”

“19) İthalatçı şirket: Yurt dışından LNG, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) veya gaz for-
munda doğal gaz ithal edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,”

“43) Üretim: Doğal gazın 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsa-
mında Türkiye’de yer altında bulunan yataklarından yer üstüne çıkarılmasını, temizlenmesini
ve arıtılmasını, toplama hatlarıyla iletim hatlarına ve/veya dağıtım şebekesine kadar taşınma-
sını”

“52) Organize toptan doğal gaz satış piyasası (OTSP): Doğal gaz sisteminden yararla-
nan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piya-
salar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Kurul tarafından belirlenen
diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, Kurul tarafından düzenlenen piyasayı,

53) Son kaynak tedariki: Tüketicilere sözleşme süresi içerisinde doğal gazı tedarik et-
mekte olan şirketlerin iflası, lisanslarının iptal edilmesi ve/veya organize toptan doğal gaz satış
piyasası çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi
nedenlerle doğal gaz tedarik edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde
gaz tedariki sağlanamayan tüketicilere Kurul tarafından belirlenen yöntem çerçevesinde yet-
kilendirilen lisans sahiplerince gaz arzı sağlanmasını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ancak, yer altı doğal gaz depolama faaliyetinin yapılacağı saha ile ilgili başvuru du-
yurulmadan önce, başvuruyla ilgili olarak 6491 sayılı Kanuna göre verilmiş petrol arama ve
işletme ruhsat hakları ve petrol faaliyetleri yönünden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğünün uygun görüşü alınır. Duyuru konusu yerin ham petrol veya doğal gaz üretilen bir alana
tekabül etmesi halinde bu alan için yapılan başvurular Kurul kararı ile reddedilerek duyurusu
yapılmaz. 6491 sayılı Kanuna göre işletme ruhsatına sahip tüzel kişinin doğal gaz ürettiği yer
altı doğal gaz rezervuarını depolama amacı ile kullanmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünün onayının alınmasını müteakip Kuruma başvurması halinde depolama lisansı
almak için aranılan şartları taşıması kaydıyla işletme ruhsatının ilgili bölümü depolama lisan-
sına çevrilir, kalan bölüm başvuruya açık hale getirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilerin lisans almak için Kuruma ya-
pacakları başvuruya, başvuru yapıldığı tarihten itibaren en fazla altmış gün içerisinde Kurum
tarafından cevap verilir. İthalat (Spot) lisansları için bu süre otuz gün olarak uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İthalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılmak üzere
verilen lisansların yenileme işlemleri Kurul; toptan satış, toptan satış (OtoLNG), sıkıştırılmış
doğal gaz (CNG) ve iletim (LNG) faaliyetlerine yönelik verilen lisansların yenileme işlemleri
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ise Kurum tarafından gerçekleştirilir. Lisans yenilenmesi hakkında yapılan yazılı başvuru, dok-
san gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvuruda, lisans sahibi şirketin güncel sermaye miktarını
gösteren belge sunulur. Başvurunun Kurul/Kurum tarafından uygun bulunması halinde lisans
yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ile eğer yetersiz ise lisans sahi-
binin sermayesinin cari yıla ait ilgili mevzuatta belirtilen tutarda asgari sermayeye artırıldığını
gösterir belgenin yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma ibraz edil-
mesi istenir. Bu süre, her koşulda lisans süresinin bitiş tarihini aşmayacak şekilde uygulanır.
Yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getiren tüzel kişiye ilgili Kurul Kararına/Başkanlık
Makamı Onayına istinaden yeni lisansı verilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş-
tir.

“İthalatçı şirket, yurt içinde satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışın-
dan LNG, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) veya gaz formunda doğal gaz ithal edilmesi faaliyet-
lerini yürütür. İthalatçı şirketler, yapacakları her ithalat bağlantısı için ayrı bir lisans almak zo-
rundadır ve üretim şirketlerinden, toptan satış şirketlerinden ve birbirlerinden doğal gaz satın
alabilir.”

“İthal edilen spot boru gazı miktarının, Kurul tarafından ilgili usul ve esaslarda belir-
lenen oranı karşılığı miktar yine ilgili usul ve esaslarda belirlenen süre içerisinde OTSP’de sa-
tılır. Spot boru gazı ithalatına ilişkin Kurul tarafından belirlenen Usul ve Esaslar çerçevesinde
hak kazanılan kapasitenin rezerve edilmesi, kapasitenin kullanılması ve/veya OTSP’de satış
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini garanti etmek amacıyla talep çağrısına başvuracak olan
lisans sahiplerinden teminat alınabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“İletim lisansı (LNG) sahibi; sahibi olduğu lisans kapsamında sıvılaştırılmış doğal gazı
(LNG), Türk karasularında ve/veya Türkiye sınırları içinde LNG taşıma vasıtalarıyla taşır. İle-
tim lisansı (LNG) sahibi, lisansı kapsamındaki LNG dolum, taşıma ve teslim faaliyetlerinin;
ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesinden ve bu faaliyete yönelik
taşıma vasıtaları ile tesislerin, öngörülen standartlara göre planlanması, projelendirilmesi, inşa
edilmesi veya temin edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Hiçbir sistem kullanıcısı, iletim
lisansı (LNG) almaksızın LNG iletimi yapamaz. İletim lisansı alınması zorunluluğu hariç olmak
üzere bu hükümler, yurt içinde teslim faaliyetinde bulunmamaları kaydıyla LNG taşıma faali-
yetine ilişkin bilgiler lisansına derç edilmiş olan ihracatçı şirketlere de uygulanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 24- 6491 sayılı Kanuna göre, işletme ruhsatına sahip şirketlerin doğal gaz üret-

tiği yer altı doğal gaz yatağını, depolama amacı ile kullanmak üzere Maden ve Petrol İşleri
Genel Müdürlüğünün onayının alınmasını müteakip Kuruma başvurması halinde, Kurul tara-
fından uygun görüldüğü takdirde, işletme ruhsatının ilgili bölümü depolama lisansına çevrilir.
Ancak, üretim şirketinin Kuruma yaptığı başvuruda, depolama lisansı için istenen yeterliliğe
sahip olduğunu belgelemesi şarttır. Şirket, depolama faaliyetine başladığı takdirde, depolama
faaliyetini, muhasebesini ayrıştırmak suretiyle üretim faaliyetinden ayrı olarak yürütür.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri 6491 sayılı Kanuna göre yapılır. Arama ve iş-
letme ruhsatları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Üretim faaliyeti,
piyasa faaliyetinden sayılmaz.”
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“Üretilen doğal gaz, iletim şirketleri ile yapılacak taşıma ve teslim sözleşmelerine göre
taşıttırılır. Üretim merkezinin bağlantılı sisteme uzak olması halinde, üretilen gazın bağlantılı
sistem oluşturma şartı aranmaksızın dolaysız hat ile iletilmesi ve serbest tüketicilere satışı üre-
tim şirketlerince yapılabilir. Ancak, bu husus, Kurulun ekonomik ve teknik şartları göz önünde
bulundurarak vereceği karara bağlıdır. Üretilen doğal gazın iletim şebekesi vasıtasıyla iletil-
mesinin teknik ve ekonomik olarak uygun olmadığına Kurulca karar verilmesi ve üretim yapan
toptan satış şirketinin kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla, üretim
şirketi tarafından dağıtım şebekesine bağlantı yapılarak üretilen doğal gaz dağıtım şirketince
öncelikle satın alınır. Kurul, gerekli hallerde bu kapsamda satın alınacak doğal gaz bedelini
belirler. Ayrıca, üretim şirketleri ürettiği doğal gazın yıllık üretim kapasitesinin Kanunun 8 inci
maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen miktardan az olması durumunda,
üretilen doğal gazı, şehir içi dağıtım faaliyeti yapmaksızın diğer tüketicilere satabilir. Üretim
şirketlerinin iletim ve depolama ile ilgili mevcut tesislerdeki hakları saklıdır. Bu hakkın kulla-
nılması Kanunun 4 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının (c) ve (d) bentlerindeki hükümlere
tabidir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“CNG yakıtlı taşıtların üretiminin yapıldığı tesislere, söz konusu taşıtların testlerinin

yapılabilmesi ve teslim noktasına ulaştırılabilmelerini teminen CNG iletim ve dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişiler tarafından CNG teslimatı gerçekleştirilebilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“LNG ihracatı yapmak isteyen tüzel kişiler, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt

içinde teslim faaliyetinde bulunmamaları kaydıyla, LNG taşıma faaliyetinde bulunabilirler. İh-
racat lisansı sahibinin talebi halinde, yurt içinde teslim faaliyeti yapmamak ve ilgili ve diğer
mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülüklere uymak koşuluyla, ihracat lisansının özel hüküm-
lerine LNG taşıma faaliyeti yapılabileceğine dair ibare eklenir. Bu durumda başvuru sahibinden,
taşıma vasıtalarının ilgili standartlara ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere uygun
olarak işletileceğine dair taahhütname alınır. İhracat lisansı sahibine LNG teslimi yapan lisans
sahipleri, taşıma araçlarının ilgili ve diğer mevzuat kapsamında gerekli belgelere sahip oldu-
ğunu kontrol etmekle yükümlüdür.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“n) Kurul, bir tüketiciye doğal gaz tedarik etmekte olan lisans sahibi şirketlerin sözleş-
me süresi içerisinde iflası, lisanslarının iptal edilmesi ve/veya OTSP çerçevesinde yükümlü-
lüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi nedenlerle doğal gaz tedarik
edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki sağlanamayan
tüketicilere gaz arzı sağlamak üzere bir veya birden fazla lisans sahibini son kaynak tedarikçisi
olarak yetkilendirebilir. Son kaynak tedarikçisi ve son kaynak tedarik bedelinin belirlenmesine
ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu kapsamda iletim, dağıtım, CNG, toptan satış (OTOLNG) ve depolama lisansı sahibi
tüzel kişiler, tesislerini; doğal afetler, yangın ve kaza gibi riskleri kapsayan bir "varlık tüm risk"
sigortası ile teminat altına alır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine onuncu fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, sekizinci ve mevcut on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Lisans sahibi tüzel kişinin ve/veya lisans sahibi tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı
tüzel kişi ortaklarının hisselerinin halka arz edilmesi ya da borsada işlem görmesi, lisans sahibi
tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin
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pay oranını yüzde onun altına düşürmediği sürece Kurul onayına tabi değildir. İlk halka arz iş-
lemi veya halka arz edilmiş hisselerin oranının artırılması işlemi sonucunda herhangi bir ortağın
lisans sahibi tüzel kişilikteki doğrudan veya dolaylı pay oranının yüzde onun altına düşecek
olması halinde Kurul onayı alınması gereklidir.

Lisans sahibi tüzel kişinin hisselerinin halka arz edilmesi ya da borsada işlem görmesi;
a) Hisselerinin tamamının nama yazılı olmaya devam etmesi,
b) Halka arz edilen hisselerin toplam hisselere oranının yüzde kırk dokuzu geçmemesi,
c) Kanun ve ikincil mevzuatta belirlenen iştirak yasakları ve sınırlamalarına aykırı ha-

reket edilmemesi ve bu kapsamda EK-5’te yer alan taahhütnamenin Kuruma sunulması,
ç) Ana sözleşmesine “Şirketin halka arz edilen ya da borsada işlem gören nama yazılı

payları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu düzenle-
melerine uyulur.” hükmünün derç edilmesi,

koşulları altında mümkündür. Lisans sahibi tarafından, hisselerinin halka arz işleminin
gerçekleşmesinden itibaren bir ay içerisinde en son ortaklık yapısını gösterir bilgi ve belgeler
ile bu fıkranın (c) bendi kapsamındaki taahhütname ve (ç) bendinde belirtilen ana sözleşme
değişikliğini gösterir belge ile birlikte Kuruma lisans tadil başvurusunda bulunulur. Lisans sa-
hibi tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı tüzel kişi ortaklarının halka arz işlemlerinde ise aynı
süre içerisinde ilgili tüzel kişinin en son ortaklık yapısını gösterir bilgi ve belgeler ile birlikte
lisans sahibi tarafından Kuruma bilgilendirme yapılır.

Borsada işlem gören hisseler, Kanun ve ikincil mevzuatta belirlenen iştirak sınırlaması
ve yasağına aykırı olacak şekilde, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren başka bir lisanslı şir-
ket tarafından edinilemez, edinilmesi halinde konu ilgili mevzuat ihlali kapsamında değerlen-
dirilir.”

“Bu madde ile getirilen yükümlülükler, 6491 sayılı Kanuna göre arama ve işletme ruh-
satları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezlerinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde
bulunan üretim şirketleri hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişilerin ana sözleşmelerinde
ve ilgili lisanslarında yer alır.”

“Bu madde ile getirilen yükümlülükler lisans sahibi tüzel kişiler ile doğrudan ve dolaylı
tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören hisseleri hariç tutularak uygulanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin eki EK-3’ün 4 üncü notu aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.
“4- 6491 sayılı Kanuna göre arama ve işletme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki
merkezlerinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde bulunan üretim şirketlerinin toptan satış lisans
başvurularında, bu Ek’in 5 inci ve 7 nci maddeleri ile 4 üncü maddesinin (b) bendinde öngö-
rülen bilgi ve belgeler talep edilmez.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin eki EK-4’ün üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“6491 sayılı Kanuna göre arama ve işletme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dı-
şındaki merkezlerinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde bulunan üretim şirketlerine bu Ek’in
birinci fıkrasının (b) ve (g) bentleri uygulanmaz. Ancak, söz konusu şirketler, lisansın verildiği
tarihten itibaren başlamak üzere her yıl 31 Aralık günü itibarıyla mevcut %5 ve üzerinde pay
sahibi ortaklarının isim ve adreslerini gösteren bir listeyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna
vermekle yükümlüdür.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-5 eklenmiştir.
MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA

VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-

yasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(7) Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanır. 213

sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mah-

kemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin

işlemler bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili Daire Baş-

kanlığı tarafından yerine getirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 529)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 541)

MADDE 1- 13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)’nin 3 üncü maddesinde yer alan “(4)” ibaresi “(9)” şek-

linde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/26)

MADDE 1- 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:

2020/4)’in 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem

olarak sınıflandırır. Kredi tahsis ücretleri dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi kre-

diler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine

karşılık alınır. Kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde

0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemez. Limitin artırıldığı

durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilir. Limit tahsis veya ye-

nileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamaz. Azami kredi

tahsis ücreti yıllık olup tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygula-

nır.

(2) Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilir. Kredi kullandırım üc-

retleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemez. Rotatif

kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini geçemez. Rotatif kre-

dilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem

sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilir. Bir yıldan

kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate

alınarak ve oransal düşülerek uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin geçici 3 üncü maddesinde yer alan kredilerin kul-

landırımı karşılığında bankalarca mali kuruluşlardan alınabilecek ücretler bu Tebliğin 9 uncu

maddesinde yer alan sınırlamalara tabidir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM KESME VE YAPIŞTIRMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Elazığ Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı olan 4 kalem kesme ve yapıştırma makinesi, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (150 TL) Ofis veznelerinden 

birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen 

belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 29.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğümüz Ticaret 

Servisinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Dış zarflar, aynı gün saat 14.00’de açılacak olup, müteakiben iç zarfların açılışına geçilecektir. 

4) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) 

kapsamındadır. 

    11280/1-1 
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RICS SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 2 adet RISC Sunucusu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

teknik şartnamesinde belirtilen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 03.10.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSD2U1JYAZ 

 11323/1-1 
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İHALEYE DAVET 

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

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi 

(Kredi No: IBRD-9015) 

Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü ve Karabük Valiliği 

Enerji Verimliliği Tadilatı İşi 

(EEPB/WB/MOEU/REN-EPC-WORKS-03) 

1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Kamu 

Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi” kapsamında kamu binalarında enerji verimliliği 

tadilatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) finansman 

temin etmiştir. Söz konusu finansman tutarının bir bölümü Sakarya Eğitim Ve Araştırma 

Hastanesi Korucuk Kampüsü ve Karabük Valiliği Enerji Verimliliği Tadilatı İşi 

(EEPB/WB/MOEU/REN-EPC-WORKS-03) kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Yapı İşleri 

Genel Müdürlüğü, Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü ve Karabük 

Valiliği Enerji Verimliliği Tadilatı İşi enerji performans sözleşmesi dâhilinde aşağıdaki listede 

verilen binalarda Enerji performansına dayalı enerji verimliliği tadilatının mühendislik tasarımı ve 

uygulaması (inşaat) işi için isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, 

ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

 

Bina Listesi 

Kapalı İnşaat 

Alanı 

 

Süresi 

 

Yeri 

Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Korucuk 

Kampüsü 
37.000,00 m2 240 Gün SAKARYA 

Karabük Valiliği 16.994,00 m2 240 Gün KARABÜK 

TOPLAM 53.994,00 m2   

3. İhale, Kasım 2020 versiyon tarihli “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düz 

enlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanın da Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlı k Dışı 

Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri ” (Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da 

yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD 

İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği 
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Önleme ve Mücadele Kılavuzu” (Kılavuz) hükümlerinde belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) 

yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde 

tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır. 

4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen 

iletişim kanallarından mesai saatleri içinde daha fazla bilgi alabilir ve ihaleye ilişkin yeterlilik 

şartlarına aşağıdaki internet bağlantısından ulaşılabilirler. 

https://www.kabev.org/ihale-ilanlari/ 

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanan ihale 

dokümanlarını, aşağıdaki adrese ve geri ödemesiz 500,00.-TL (Beşyüz Türk Lirası) ödeyerek 

temin edebilirler. İhale doküman bedelinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 

Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Merkez Bankası Ankara Şubesinde bulunan TR 08 0000 1001 

0000 0350 1540 24 numaralı hesabına, açıklamada projenin adı ve ihalenin referans numarası 

olacak şekilde yatırılması gerekmektedir. Bu işlemin dekontu ile aşağıda belirtilen adreslere 

yapılacak yazılı başvuruları sonrasında İhale Dökümanları cd içerisinde iletilecektir. 

6. Tekliflerin en geç veya 23 Kasım 2022 günü saat 15:00’e kadar aşağıda verilen adrese 

teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen 

Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün aşağıda verilen adresinde Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak 

isteyebilecek başka tarafların huzurunda 23 Kasım 2022 tarihinde saat 15:15’da açılacaktır. 

7. Tüm Tekliflerin beraberinde en az 1.500.000,00 TL tutarında Geçici Teminat Mektubu 

sunulması gerekmektedir. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az 30.03.2023 ve teklif eki 

geçici teminat mektupları ise en az 05.05.2023 tarihine kadar geçerli olmalıdır. 

8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa tabi değildir. 

9. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir: 

Esra TURAN TOMBAK 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) 

Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı 

Mustafa Kemal Mahallesi 

2082. Cadde No:52 Çankaya / Ankara 

Telefon: + 90 312 410 10 00 / 4906 

Faks: +90 312 480 90 40 

E-Posta: ihale.dky@csb.gov.tr 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Epiretinal Membran Cerrahisi İntraoperatif Oct Cihazı Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli 
istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği 
tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası   : 2022/971240 
1-İdarenin 
a) Adresi    : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Gençlik Cad. No:12 Bornova/ 
İZMİR 

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 0232 311 2166 - 0232 311 2014 
  0232 388 10 74 
c) Elektronik posta adresi   : idari@mail.ege.edu.tr 
2-Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı   : Tıbbi Cihaz Alımları –1 SET 
b) Teslim yeri   : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bornova/İZMİR 
c) Teslim tarihi   : 60 takvim günüdür. 
3-Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer   : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı İhale Salonu  
b) Tarihi ve saati   : 04.10.2022 Salı 10:00 
4-Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

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

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 
ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 
dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
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g) Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Adayın 800.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 
yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir. 
4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru 

dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 
şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.4.3. Teklif veren firma üretici veya ytkili satıcı olmalı ve bunu belgelemelidir. 
4.4.4. Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı 

olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
4.4.5. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan yüklenici, ithalatçı veya bayii olarak ÜTS 

ye kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir. 
5-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6-Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname 
eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 11322/1-1 
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DİJİTAL TEST EKİPMANI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Dijital Test Ekipmanı Alımı, Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/964769 

1-İdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü  

  Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:11 

06530 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 – 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : --- 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : --- 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Dijital Test Ekipmanı Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : Sondaj Dairesi Başkanlığı Ambarları 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer :  MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 14/10/2022 – 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 

gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 

İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 

hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1 İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

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

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler, 

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden birini sunması 
yeterli kabul edilecektir. 

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

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye % 20 

(yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
 11286/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Adresi : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü  

       Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 

       34408 - Kağıthane/İSTANBUL 

Telefon ve Faks Numarası : 0 212 312 50 00  -  0 212 312 50 70 

Elektronik Posta Adresi :  bol01@kgm.gov.tr 

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 

2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

Artırma Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu 

taşınmazlara ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.  

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 1.Bölge 

Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170, 34408 – 

Kağıthane / İSTANBUL  

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 550,00 TRY (Beşyüzelli Türk Lirası) 

Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın 

hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut 

durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) 

imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 

sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı 

bulunmayacaktır.” 

 

İşin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 
İhale Gün ve  

      Saati 

İstanbul ili Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 

Hudutları Dahilinde Bulunan Mülkiyeti 

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 1.193,70 

m² yüzölçümlü 3781 Parsel numaralı 

taşınmazın satışı 

23.277.150,00 TRY 698.314,50 TRY

  04.10.2022 

        Salı 

  Saat: 10:00 

Kocaeli ili İzmit İlçesi, Yenidoğan 

Mahallesi Hudutları Dahilinde Bulunan 

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne 

ait 9.728,00 m² yüzölçümlü 998 Ada 4 

Parsel numaralı taşınmazın satışı 

17.510.400,00 TRY 525.312,00 TRY

  04.10.2022 

        Salı 

  Saat: 11:00 
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1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif 

verecekleri ihale için; 

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 

b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden), 

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 

gazetesi, 

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 

şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 

belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun 

ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir.) 

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı) 

2. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık 

adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ 

ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte 

ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret 

unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine 

kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - 

Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra 

verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%8 KDV), 

damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir. 

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 11109/1-1 
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TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (P172562) 

KAPSAMINDA BOLAMAN PROJE DESTEK BİRİMİ ALINACAK 

BİREYSEL DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Orman Genel Müdürlüğü Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden: 

İkraz No: 9272-TR 

Proje Adı: Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi 

Proje Süresi: 2021– 2028 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (Resmi Gazete-web): 23.09.2022 

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 07.10.2022 tarihinde saat 15.00 

Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı 

1 TR-BOLAMAN RST -278259-CS-INDV-2-2-2 Çevre Koruma Uzmanı 

2 TR-BOLAMAN RST -314708-CS-INDV Finansal Yönetim Uzmanı 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 

paydaşlığında Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon 

Projesi'ni (TULİP) uygulamaya başlamıştır. Projenin amacı, Doğu Karadeniz yer alan Bolaman ve 

havzasındaki kırsal topluluklar için entegre peyzaj yönetimini güçlendirmek ve iyileştirilmiş 

geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapı hizmetlerine erişimi artırmaktır. 

TULIP Projesi Bolaman havzasında kırsal yoksulluk ve havzalardan dışa göç ile 

sonuçlanan doğal kaynakların bozulması, su güvensizliği ve iklim ve afet risklerine karşı 

kırılganlıklarla ilgili zorlukları ele almak için çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu yatırımların 

Uygulayıcı Kurumları OGM (Koordinatör Kurum), TRGM, DSİ ve KGM'dir. Bu yatırımlar, 

aşağıda açıklanan iki Proje bileşeni altında organize edilmektedir. 

 

Bileşenler Alt bileşenler 

Bileşen 1.Hedeflenen Alanlarda Dayanıklı 

Peyzaj Entegrasyonuna Yönelik Yatırımlar 

1.1 Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim 

kaynakları 

1.2 Esnek gri altyapı 

Bileşen 2.Kurumsal Çerçeve, Proje Yönetimi 

ve Sürdürülebilirlik 

2.1 Entegre Peyzaj Yönetimi için Uygulama 

Çerçevesi 

2.2 Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik 

 

Proje kapsamında, gerekli; Çevre Koruma Uzmanı (1 kişi) proje uygulaması ile ilgili 

faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve OGM ve diğer Uygulayıcı Kurumlara 

danışmanlık sağlamak üzere Giresun Orman Bölge Müdürlüğü TULİP Projesi Ordu İlindeki 

Bolaman Proje Destek Biriminde yukarıda belirtilen miktarlarda istihdam edilecektir. 
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Danışmanlar, proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler 

İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje 

süresince birer yıllık olarak yenilenecektir. İşin Ağustos 2022 içinde başlatılması 

planlanmaktadır. 

Bu kapsamda Danışmanlardan beklenen nitelikler aşağıdaki linki verilen sitede tek tek 

olarak görev tanımlarında verilmiştir. Bu danışmanlıklara ait tüm danışmanların görev tanımları 

ve CV ve başvuru mektubu https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx adresinde 

duyurular kısmında görülmekte ve indirilebilmektedir. 

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Giresun Proje Uygulama Birimi 

Bolaman Proje Destek Birimi için , uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri 

sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen 

bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını https://tulip.ogm.gov.tr/ 

SitePages/OGM/OGMDefault.aspx sitesindeki görev tanımlarında “aranan nitelikler” başlığı 

altında görebileceklerdir. Ek’lerde yer alan örneğe uygun olarak Türkçe ve ingilizce 

hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun başvuru 

numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, 

referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 07.10.2022 tarihinde saat 

15.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları 

gerekmektedir. 

Danışmanlar, Dünya Bankası'nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” – 

Kasım 2020 (“Tedarik Düzenlemeleri”) kılavuzluğunda belirtilen prosedürlere göre işe 

alınacaktır. 

Görev tanımının tamamına ve CV formatı ve Başvuru Mektubu aşağıdaki linkten ulaşıp, 

okunup indirilebilecektir. 

Link: https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx 

Başvuru Adresi: 

Cengiz ÖZTÜRK 

Daimi işçi 

Ordu Orman İşletme Müdürlüğü 

Adres: Ordu Orman İşletme Müdürlüğü/Eskipazar Mah. Fidanlık Sok. No:9 52200 

Altınordu/ORDU 

Tel: +904522370226 

E-posta: cengizozturk02@ogm.gov.tr 

web sitesi: https://tulip.ogm.gov.tr 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Çift zincirli konveyör yedekleri temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin 

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

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

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  

a) Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı  

b) Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası 0372 259 47 67 – 0372 251 19 00 

ç) İhale Dokümanının 

Görülebileceği ve Satın 

Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. 

Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

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

 

2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  

a) Dosya No 2221099 

b) IKN 2022 / 966746 

c) Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı - Çift zincirli konveyör yedekleri - 69 kalem 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 

Yer 

TTK Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm Şube Müdürlüğü / Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak 

işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 

başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

 

3-İhalenin   

a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati 17.10.2022 Pazartesi günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

iş ortaklığı beyannamesi,  

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 

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

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

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

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

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

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

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

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

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

olanıdır.  

8-Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 

verilecektir. 

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

ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

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

alınmaz 

12. Fiyat avantajı uygulanması. 

12.1- Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar:  

İlan olunur. 
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ATLAS COPCO KOMPRESÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM VE  

ONARIMININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Atlas Copco Kompresörlerin yıllık periyodik bakım ve onarımının yapılması işi 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine 

göre Açık İhale Usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  

a) Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı  

b) Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 79 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının 

Görülebileceği ve Satın 

Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. 

Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi muttalip.özdemir @ taskomuru.gov.tr 

 

2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  

a) Dosya No 2227602 

b) IKN 2022 /969632 

c) Niteliği, Türü, Miktarı Hizmet alımı Atlas Copco Kompresörlerin yıllık 

periyodik bakım ve onarımının yapılması (22 adet) 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 

Yer 

Müesseseler ve Maden Makineleri Fabrika İşletme 

Müdürlüğü  

d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak 

işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 

başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 1 Yıldır. 

 

3-İhalenin   

a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati 17.10.2022 Pazartesi günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Kompresörlere ait (ZR500, ZR750, GA132) 4.000, 8.000 ve 16.000 saatlik bakım 

kitlerini oluşturan yedek malzeme listesi 
6.2. Değerlendirmeye esas olmak üzere teknik şartname madde 5 te belirtilen yedek parça 

fiyat listesi, teklifle birlikte verilecektir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif İdari şartname Madde 37.2.1 de belirtilen yöntemle 
belirlenecektir.  

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

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

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

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması : Bu madde boş bırakılmıştır. 
13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
 11317/1-1 
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SOMA-SOĞUCAK VE ÇUKURHÜSEYİN-BALIKESİR İSTASYONLARI ARASI  
POZ ÖNÜ HAZIRLAMA VE POZ ARKASI TAMAMLAMA İŞLERİ  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/964246 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı       
No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 4931-0232 463 1622 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale Konusu Malın  
    Adı ve Miktarı : Soma-Soğucak ve Çukurhüseyin-Balıkesir İstasyonları 

Arası Poz Önü Hazırlama ve Poz Arkası Tamamlama 
İşleri Hizmet Alımı 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 03.10.2022 Tarihi Pazartesi Günü 
Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil) 2.000,00-TL 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.  11281/1-1 
—— • —— 

AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Ayvacık OİM 
İhale Tarihi : 03/10/2022 // 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 
GÜZELKÖY ORMAN 
İŞLETME ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

135/A 187 8.816 4,997.221 1.104 165.508 

TOPLAM: 
     

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: TR49 0001 0003 2409 
5789 2450 01 Ziraat Bankası Ayvacık Şube, Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 712 10 12 (2213 - 2221) - 0534 621 3407 - Döne GÜZYURDU 
    11175/2-1 
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tavas Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : DENİZLİ OBM // İşletme Müdürlüğü: TAVAS OİM 
İhale Tarihi : 28.09.2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m³/Ster 
Muhammen Bedeli 

TL 
Geçici Teminat 

TL 

1 KÖPRÜBAŞI 
İbreli Dikili 

Ağaç 
150 6 2066 1478,733 1.200,00 53.234,00 

2 KALE 
İbreli Dikili 

Ağaç 
284 7 5479 3719,015 1.090,00 121.612,00 

3 GÖLBAŞI 
İbreli Dikili 

Ağaç 
119 8 954 809,617 1.198,00 29.098,00 

TOPLAM 
 

115247 6007,365 3.488,00 203.944,00 

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

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

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Tavas Hesap No: 
TR35 0001 0000 8830 6000 23 5001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Orta Mah. Hükumet Cad. No: 86 Tavas/DENİZLİ 
Telefon : 0(258) 613 10 11 
Fax No : 0(258) 613 16 09 
    10844/2-2 

—— • —— 
Supply for the Establishment of “Malatya Dried Apricot Licensed Warehouse and 

Exchange” 
NEAR/ANK/2022/EA-LOP/0136 

Ministry of Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs – Directorate of 
EU Financial Programmes, (MoIT/DoEUFP) intends to award a supply contract for supply, 
delivery, unloading, installation, commissioning, inspection, testing, maintenance, training and 
after-sales services of equipment and machinery for the operation of Malatya Dried Apricot 
Licensed Warehouse and Exchange project with financial assistance from the Multi-annual 
Operational Programme “Competitiveness and Innovation Sector” for Community Assistance 
from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) for the Socioeconomic and Regional 
Development Policy Area in Turkey. The tender dossier is available from 
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/en/ and will also be published on the supplement to the 
Official Journal of the EU (TED eTendering) and on the Funding & tender opportunities (F&T 
Portal): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. 
The deadline for submission of tenders is 08/11/2022 Local Time: 4:00 p.m. 

(GMT/UTC+03:00) (Turkey). 
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on TED 

(eTendering) and also available on the F&T portal and on the 
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/en/ portal. 11340/1-1 
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DOĞALGAZ ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Bozok Organize Sanayi Bölgesi alanına ait doğalgaz altyapı 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. İl Özel İdaresi 12/1 

Merkez/YOZGAT 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait doğalgaz altyapı yapım 

işi 

b) Yapılacağı Yer : YOZGAT 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 13.244.685,93 TL 

f) Geçici Teminatı : 397.341 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 12/10/2022 - Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A)  Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt 

tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı 

yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 

Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli 

belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C)  Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge. 

G)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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H)  Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K)  İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya 

Cad. İl Özel İdaresi 12/1 Merkez/YOZGAT adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    11267/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11447/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11412/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/9/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/10/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/11/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/12/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/14/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/15/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/16/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/18/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/19/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/20/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/21/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/22/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/24/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/25/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/26/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/28/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/29/1-1  
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11410/30/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11400/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11401/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11401/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11401/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11401/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11399/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11404/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

21.09.2022 tarih ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alımına ilişkin duyurunun tablo kısmında 
kadro adedi ve kadro dereceleri sehven hatalı yazıldığından, aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

İlan 

No 
Birimi Bölümü Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Der. 

Kadro 

Adedi 

ALES 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Yabancı 

Dil 

Puanı 

Açıklama 

568 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Tıbbi 

Dökümantasyon 

ve Sekreterlik 

Öğr.Gör.  

(Ders 

Verecek) 

6 1 70 
Eşit 

Ağırlık 
Muaf 

İşletme Bölümü lisans mezunu 

olup Yönetim ve Organizasyon 

Programında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

Belgelendirmek şartıyla ar-ge 

işbirliği proje deneyimine sahip 

olmak. Stratejik yönetim 

alanında çalışma yapmış 

olmak. 

569 
Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapım Yönetimi Arş. Gör. 6 1 70 Sayısal 50 

İlgili alanda doktora yapıyor 

olmak. 

İlan olunur. 11387/1-1 
—— • —— 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 16.09.2022 tarihli ve 31955 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan kadro iptal edilmiştir. 

İLAN SIRA 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR 

28 

Ankara 

Şehir 

SUAM 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 
Doçent 2 

Çocuk Endokrinolojisi alanında doçent unvanına sahip 

olmak. Obez çocuklarda ve adölesanlarda oksidatif 

stresin değerlendirilmesinde tiyol/disülfit 

homeostazisinin önemi konusunda çalışması olmak. 

İlan olunur. 11413/1-1 
—— • —— 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

13.09.2022 tarih ve 31952 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayınlanan Fen-
Edebiyat Fakültesi Temel Bilimler Birimi "Öğretim Görevlisi" kadro ilanına ilişkin sınav takvimi 
aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiştir. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Temel 

Bilimler 

Birimi 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70 85 

Adayların; 

- Mühendislik alanında Doktora yeterlilik 

sınavını başarıyla geçmiş olup, tez aşaması 

durumunda olmaları, 

-En az 1 tane uluslararası 

makale yayınının olması, 

- Liberal Art eğitiminin gereği olan 

öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi 

sahiplenmesini sağlamak için kullanılan 

strateji ve yöntemleri biliyor olmaları 

gerekmektedir. 

Ön Değerlendirme Sonuç 

Tarihi: 28/09/2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 

29/09/2022 

Nihai Değerlendirme Sonuç 

Tarihi: 30/09/2022 

Duyurulur. 11347/1-1 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 
İlan Başlama Tarihi : 23.09.2022 
İlan Bitiş Tarihi : 07.10.2022 

FAKÜLTE 
BÖLÜM / 

PROGRAM 

ANABİLİM DALI / 

BİLİMDALI 
UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 
 

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Eğitim Programları 

ve Öğretimi alanlarından herhangi birinde 

doktorasını yapmış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Özel Eğitim 

Öğretmenliği 
 

Özel Eğitim alanında doçentlik unvanına sahip 

olmak. 
Doçent 1 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

 
Eğitim Bilimleri-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

alanında doçentlik unvanına sahip olmak. 
Profesör 1 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

 
Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretimi 

alanında doçentlik unvanına sahip olmak. 
Profesör 1 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Klinik 

Psikoloji alanlarından herhangi birinde doktorasını 

yapmış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI 
* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu 
* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri 
* Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
* Fotoğraf (2 Adet) 
* Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri  (Atanmaya hak 

kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir) 
* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var 

ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı) 
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD 

olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak) 
* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için 
varsa) 

*Akademik Personel Aydınlatma Metni 
*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 
*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu 
*Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer 

alan https://ikakademik.biruni.edu.tr  linkinden kabul edilecektir. 
*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 11374/1-1 
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize 
bağlı birimlerde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 2020 yılı KPSS 
(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda 
belirtilen pozisyonlara toplam 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

SIRA 
NO 

UNVANI 
GÖREV 

YERİ 
ADET ÖĞRENİM 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANILAN NİTELİKLER 
GÖREV TANIMI/ 
AÇIKLAMALAR 

1 
BÜRO 
PERSONELİ 
 

ÇANKIRI/ 
ÇERKEŞ 

1 ORTAÖĞRETİM KPSSP94 

-Ortaöğretim kurumlarının 
herhangi birinden mezun 
olmak, 
- 2020 KPSS P94 puan 
türünden en az 55 puan 
sahibi olmak, 
- Askerliğini yapmış veya 
muaf olmak, 
-MEB onaylı Bilgisayar 
İşletmenliği sertifikasına 
sahip olmak, 
- İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Eğitimi belgesine sahip 
olmak, 
- Yükseköğretim 
Kurumlarında çalışmış 
olmak, 
- Kamu Kurumlarında en az 
5 (Beş) yıl tecrübeye sahip 
olmak, 
- Son başvuru tarihi itibariyle 
35 yaşını doldurmamış 
olmak. 

- Üniversitemizde 
yeni yerleşkesine 
taşınan Çerkeş 
Meslek 
Yüksekokulu 
kampüsünde 
görevlendirilecektir. 
- Rektörlükçe 
belirlenecek hizmet 
birimlerinde görev 
yapacaktır. 

2 

DESTEK 
PERSONELİ 
(BAKIM-
ONARIM 
GÖREVLİSİ) 
/ (ERKEK) 

ÇANKIRI/ 
MERKEZ 

1 ORTAÖĞRETİM KPSSP94 

-Ortaöğretim kurumlarının 
herhangi birinden mezun 
olmak, 
-Üniversitemiz merkez ve 
ilçeler dahil tüm 
yerleşkelerinde iç ve dış 
mekanda çalışmaya engel 
durumu bulunmamak, 
- İhtiyaç halinde vardiyalı 
çalışma düzenine uyum 
göstermek, 
- 2020 KPSS P94 puan 
türünden en az 55 puan 
sahibi olmak, 
- Askerliğini yapmış veya 
muaf olmak, 
- B Sınıfı Ehliyet sahibi 
olmak, 
- MEB onaylı Tehlikeli ve 
Çok Tehlikeli İşlerde Metal 
Doğramacı sertifikasına 
sahip olmak, 
- MEB’ onaylı Dış/İç 
Kaplama ve Yalıtım 
sertifikasına sahip olmak, 
- İnşaat sektöründe en az 1 
(Bir) yıl tecrübe sahibi 
olmak, 
- Son başvuru tarihi itibariyle 
35 yaşını doldurmamış 
olmak. 

 
 
- Üniversitemiz 
Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 
Başkanlığı 
Bünyesinde Bakım 
Onarım Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
olarak 
Üniversitemizin 
farklı 
yerleşkelerinde 
ihtiyaca binaen 
bakım onarım 
hizmetleri ile 
işlerde 
görevlendirilecektir. 
- Gerektiğinde her 
türlü destek 
hizmetlerinde de 
(temizlik, ilgili 
alanda basit 
bakım-onarım, 
dağıtım ve taşıma 
vb.) görev 
yapacaktır. 
- Rektörlükçe 
belirlenecek hizmet 
birimlerinde görev 
yapacaktır. 
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NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 

başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Çankırı Karatekin Üniversitesinin Çankırı ili 

dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar ilanda belirtilen görev birimlerinin olduğu 

ilçede ikamet edecektir.  

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. 

2- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf 

olunması gerekmektedir). 

3- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.(Atanmaya hak kazanan 

adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenecektir.) 

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 

5- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 

feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 

istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

6- Başvuracak adayların belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olması, 

başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve 

bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

7- Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden nitelikte belirtilen ortaöğretim 

mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.  

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

9- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir. 

10- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmediği tespit edilen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 

yapma hakkına sahiptir. 

12- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla 

pozisyona başvuru yapılamayacaktır. 

13- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uyarınca arşiv 

araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. 

BAŞVURU TAKVİMİ 

İlan Yayım Tarihi 23.09.2022 

Başvuru Başlangıç Tarihi 23.09.2022 

Son Başvuru Tarihi 07.10.2022 (mesai bitimi) 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi personel.karatekin.edu.tr 

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli durumlarda 

ilanın her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir. İlanın herhangi bir aşamasında Üniversite 

web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. 

BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adaylar Çankırı Karatekin Üniversitesi resmi internet sayfası personel.karatekin.edu.tr' 

den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvuru 
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süresi içerisinde şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya 

süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli 

dosyalardan Çankırı Karatekin Üniversitesi sorumlu değildir. 

İletişim : Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası Kat:1  Merkez/ÇANKIRI 

Telefonlar : (0376) 218 95 13      (0376) 218 95 00   Dahili: 7151 – 7152 - 7159   

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Başvuru formu (www.karatekin.edu.tr adresinden temin edilecektir.) 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler 

kabul edilir.) 

4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler 

kabul edilir.) 

5- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

6- Adli Sicil Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul 

edilir.) 

8- Sertifika/Belge vb. şartı olan kadrolar için istenilen sertifikanın aslı veya onaylı 

sureti.(İlanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.) 

9- Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel 

kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru 

formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul 

edilecektir.) 

10- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi, 

11- 1 adet vesikalık fotoğraf. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için 

gerekli belgeler en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı resmi internet sayfası personel.karatekin.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine 3 (üç) katına kadar belirlenen ve ilan edilen yedek adaylardan 

sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce 

olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.)  

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin 

personel.karatekin.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde 

istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama 

işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı 

tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.  

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

 11287/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Sıddık Naci Eren Uşşaki Vakfı 

VAKFEDENLER : Yasin GENÇ, Ali EREN, Sabri EREN, Mehmet EREN, Nazmi 

EREN, Ahmet EREN, Zekai KAFAOĞLU, Abdulkadir EREN, Ayhan ÇÖLLÜ, Raif ÖZKAN. 

VAKFIN İKAMETGAHI: BALIKESİR 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Balıkesir 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2022 tarihinde kesinleşen, 02.06.2022 

tarih ve E:2022/133, K:2022/179 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Camiler, mescitler, yurtlar, eğitim müesseseleri, konferans salonları, 

kütüphaneler, laboratuarlar, araştırma merkezleri, kimsesiz düşkünler için barındırma ve 

yetiştirme evleri, aşevleri ve buna benzer hayır ve kültür müesseseleri inşa ve tesis etmek ve vakıf 

senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (SeksenbinTürkLirası) 

YÖNETİM KURULU: Raif ÖZKAN, Zekai KAFAOĞLU, Ahmet EREN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal Türkiye Diyanet Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 11302/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Medeni İlimler ve Teknoloji Vakfı 

VAKFEDENLER : Pelin Temelli Düzgit 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2022 tarihinde kesinleşen, 09.12.2021 

tarihli ve E:2021/603, K:2021/523 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Bilimsel çalışmalar, araştırmalar, eğitimle ilgili alanlar ile teknoloji, 

mühendislik, milli kültür ve sanat, sağlık disiplinleri öncelikli olmak üzere; iyi eğitilmiş ve 

yüksek düzeyde beceriye sahip, küresel çapta nitelikli ve aktif insan gücünü yetiştirmek ve vakıf 

senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) nakit 

YÖNETİM KURULU: Pelin Temelli Düzgit 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı vakıf veya 

kuruluşlara devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 11303/1-1 
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulama sınav sonucunda oluşacak 
başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

2020 KPSS (P3) puanının (geçerliliği kabul edilen) %70’i (yüzde yetmiş) ile İngilizce 
dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas 
alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim 
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan 
sözlü/uygulama sınavına çağrılacaktır. KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 
adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak sözlü/uygulama sınav sonucunda 
oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
A- GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz 

olmak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece iki kat için başvuru yapabilir.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, üç kat ve üzeri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak, 

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümleri 
kabul etmek, 
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B- ÖZEL ŞARTLAR : 
B.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (A) (1 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ücret 

tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.) 
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 

10.000 (on bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde yazılım uzmanı olarak en az on (10) yıl 
çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek, 

c) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede 
bilmek (Bu dil ile yazılım geliştirmede en az 10 yıl tecrübeli olmak), 

d) Uygulama sunucularında Load balancing (yük dengeleme-dağıtma) konularında 
deneyim sahibi olmak, 

e) SQL Server veri tabanı yönetimi konusunda en az 10 (on) yıllık iş tecrübesine sahip 
olmak, 

f) SQL Server Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında 
bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak, 
h) MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
i) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım 

(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak, 
j) MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek, 
k) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri 

derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
l) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
m) Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemleri projelerinde tecrübe sahibi olup, yazılım 

geliştirme yapmış olmak ve bunu belgelendirmek, n) Siber olaylara müdahale ekibi eğitimi almış 
olmak, 

o) Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi hakkında eğitim almış olmak. 
B.2. Kıdemli Yazılım Uzmanı (B) (1 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ücret 

tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.) 
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 

10.000 (on bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde yazılım uzmanı olarak en az on (10) yıl 
çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek, 

c) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede 
bilmek (Bu dil ile yazılım geliştirmede en az 10 yıl tecrübeli olmak), 

d) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
e) ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC, Web API teknolojilerini iyi derecede bilmek, 

bu teknolojilerle uygulama geliştirmek ve bunu belgelendirmek, 
f) .NET Core ile en az 2 adet kurumsal uygulama geliştirmiş olmak ve bunu 

belgelendirmek, 
g) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS gibi Front-End 

teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, 
h) MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek, 
i) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GitHub, vb) kullanmış olmak, 
j) Uygulama sunucusu (IIS, Apache) hakkında bilgi sahibi olmak, 
k) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma 

kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, 
l) Siber olaylara müdahale ekibi eğitimi almış olmak, 
m) Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi hakkında eğitim almış olmak, 
n) Personel Bilgi Sistemleri projelerinde tecrübe sahibi olup, yazılım geliştirme yapmış 

olmak ve bunu belgelendirmek. 
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2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 23 Eylül 2022 

Başvuru Bitiş Tarihi : 07 Ekim 2022 

Başvurular, https://www.ohu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli 

Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak 

ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 07 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar Niğde 

Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, 

Niğde, 51240 adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla 

gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonundan birine başvuruda 

bulunacaktır. Aynı anda birden fazla başvuru kabul edilmeyecektir. 

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

a) Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu, (Üniversitemiz internet sayfasından 

temin dilecektir.) 

b) İki adet vesikalık fotoğraf, 

c) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi, 

d) Özgeçmiş belgesi, 

e) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır, (Eğitimini yurt dışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

f) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 

belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) 

g) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama 

dilini bildiğini gösterir belge, (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler) 

h) KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi, 

(KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş) 

olarak değerlendirilecektir.) 

i) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi 

puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi 

Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli 

adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.) 

j) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

k) Adli sicil kaydı, 

l) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler, (Onaylı hizmet dökümü 

v.b. belgeler), 

Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 

transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 

belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 

yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. 

Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz etmek şartıyla 

üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması 

durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal 

edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 

edilecektir. 
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4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS 

(P3) puanının %70 i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30 u (otuz) toplamı esas alınarak 
sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır. 

Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her 
pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü/uygulama sınavına çağrılacaktır. Bu sıralamaya 
göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı 
sınava kabul edilecektir. 

Sözlü/uygulama sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.ohu.edu.tr 
adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

5. SINAVIN ŞEKLİ, SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
a) SINAVIN ŞEKLİ: 
Sınav sözlü/uygulamalı olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. 

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik 
belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

b) SINAV KONULARI: 
Özel şartlar bölümündeki konular. 
c) SINAV YERİ VE TARİHİ: 
Sözlü/uygulamalı sınav 24 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00’da Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 
6. DEĞERLENDİRME 
Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan 

adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak 
ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan 
vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday 
sayısı kadar yedek belirlenecektir. 

7. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
a) Sınav sonuçları sınav komisyonunca http://www.ohu.edu.tr adresinde ilan edilerek 

duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre 
yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

b) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 
girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları 
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmede 
belirtilen süre içerisinde işe başlamayan veya işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden 
herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 

8. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. İlan olunur. 11339/1-1 
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/09/2022 Tarihli ve

2022/2261 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği
–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 541)
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2022/26) 

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/121, K: 2022/88 Sayılı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

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


